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Kata Pengantar

Etika dalam Periklanan dalam Kemajuan Teknologi, 
Peluang Pengembangan Literasi Media

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)

Dalam aktivitas komunikasi, iklan ditujukan untuk mempengaruhi 
audiens agar mengikuti pesan yang diiklankan. Iklan produk komersial 
bahkan secara tegas diorientasikan dengan tujuan agar audiens 
mengkonsumsi produk barang atau jasa yang diiklankan. Maka, iklan 
dibuat dengan beragam pendekatan kreatif yang bertujuan menarik 
minat audiens. Kreativitas menjadi jantung dari iklan, meski sayangnya 
ada kreativitas yang keterlaluan sehingga dianggap melanggar etika.

Bisnis yang berkembang pesat telah mendorong belanja iklan yang 
semakin melesat. Di era digital dewasa ini, muncul bentuk baru iklan 
yaitu iklan media baru (new media). Berbeda dengan media lama (old 
media), media baru menekankan hal yang baru bagi audiens. Everett 
M. Rogers (1986: 4-5) menyebutkan adanya tiga ciri utama yang 
menandai kehadiran teknologi komunikasi baru, yaitu interactivity, 
de-massification, dan asynchronous. Interactivity merujuk kepada 
kemampuan sistem komunikasi baru (biasanya berisi sebuah komputer 
sebagai komponennya) untuk berbicara balik, talk back, kepada 
penggunanya, hampir seperti seorang individu yang berpartisipasi 
dalam sebuah percakapan. 

Dengan menggunakan ungkapan yang lain, media baru mempunyai 
sifat interaktif yang tingkatannya mendekati sifat interaktif pada 
komunikasi antarpribadi secara tatap muka. Media komunikasi yang 
interaktif ini memungkinkan para partisipannya dapat berkomunikasi 
secara lebih akurat, lebih efektif, dan lebih memuaskan (Rahardjo, 2011 
: 10).
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Kemampuan media baru dalam memfasilitasi audiens untuk 
berbicara balik, talk back, kepada penggunanya, hampir seperti seorang 
individu yang berpartisipasi dalam sebuah percakapan, menjadikan 
iklan tidak lagi bersifat satu arah, namun menjadi dua arah. Iklan 
media baru jelas bersifat dua arah, dimana audiens bisa memberikan 
komentar sebagai umpan balik terhadap isi iklan. Iklan di media cetak, 
radio, televisi dan luar ruang terlihat masih seperti iklan yang bersifat 
satu arah, namun ini akan menjadi berbeda jika iklan di keempat media 
ini diunggah di media sosial. Tatkala diunggah ke media sosial, iklan 
tersebut akan menjadi perbincangan warganet (netizen).

Terbukanya kemungkinan bagi warganet untuk memberikan ko-
mentar terhadap iklan di media sosial serempak memberi kesempatan 
untuk mengapresiasi iklan dalam beragam perspektif, salah satunya 
adalah perspektif etika. Perkembangan teknologi digital yang cepat dan 
massif secara beriringan telah melapangkan jalan bagi literasi media di 
ranah periklanan. Salah satu kajian yang selalu menarik dalam literasi 
media di ranah periklanan adalah mengkaji iklan dengan pendekatan 
etika. Literasi media sebagai suatu perspektif yang secara aktif kita 
gunakan ketika menerima pajangan media dalam rangka melakukan 
intepretasi makna pesan (media litercay is a perspective that we actively 
use when exposing ourselves to the media in order to intepret the meaning 
of the message we encounter) (Potter, 2001 : 4) 

Sedangkan etika dapat dimaknai sebagai ilmu yang mempelajari 
mengenai hal yang baik dan buruk di masyarakat. Etika baru menjadi ilmu 
jika kemungkinan-kemungkinan etis (asas-asas dan nilai-nilai tentang 
yang dianggap baik dan buruk) yang begitu saja diterima dalam suatu 
masyarakat, baik yang disadari maupun tidak disadari, menjadi bahan 
refleksi bagi suatu penelitian sistematis dan metodis. Dalam arti yang 
terakhir ini, etika sama maksudnya dengan filsafat moral (Bertens, 2005:6).

Apresiasi terhadap iklan melalui pendekatan etika bisa 
dikembangkan lebih jauh dengan melakukan penelitian yang sistematis 
terhadap iklan di berbagai media.  Etika Pariwara Indonesia (EPI) 
menjadi acuan utama dalam penelitian tentang etika periklanan, 
dengan diperkaya berbagai pendekatan etika yang lain. Teori-teori 
tentang etika, moralitas, adat kearifan lokal (local wisdom) dan bahkan 
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ajaran agama bisa menjadi memperkaya perspektif dalam penelitian 
tentang etika periklanan.

Kemajuan media baru bukan berarti kemudian berarti bahwa 
pendekatan lama dilupakan. Pendekatan lama tetap bisa digunakan, 
berkelindan dengan pendekatan terbaru dalam kajian media baru. 
Sekali lagi, perkembangan media baru adalah peluang yang harus 
dimanfaatkan dalam literasi media di ranah periklanan.

Yogyakarta, 7 April 2018
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Tulisan Berlebihan Media Luar Griya

Adventa Yudha Pratama Ananta

Iklan merupakan suatu pesan yang berbentuk ajakan tentang suatu 
barang atau jasa yang disampaikan lewat media dan ditujukan untuk 
masyarakat. Tanpa disadari, iklan sering kali dijumpai keberadaannya 
setiap hari. Iklan sendiri memiliki fungsi informatif dan persuasif. Iklan 
merupakan suatu proses komunikasi yang bertujuan untuk membujuk 
dan menggiring orang untuk mengambil tindakan yang menguntungkan 
bagi pihak pembuat iklan (Darmadi, 2003:11). Jelas bahwa iklan sangat 
berpengaruh kepada penjualan produk atau jasa yang diiklankan.

Keberadaan iklan sendiri tidak bisa lepas dari kekuatan media, 
baik pada media cetak, media elektronik, maupun media luar griya. 
Pembuat iklan bahkan rela mengeluarkan budget yang tidak sedikit 
agar iklan produknya dapat tersebar secara luas dan diketahui oleh 
masyarakat umum. Iklan bisa didefinisikan sebagai bentuk komunikasi 
nonpersonal yang menjual pesan-pesan persuasif dari sponsor yang 
jelas untuk mempengaruhi orang membeli produk dengan membayar 
sejumlah biaya untuk media (Kriyantono, 2008:174).

Di Indonesia sendiri kita dapat menjumpai berbagai macam iklan 
pada media seperti koran, majalah, radio, televisi maupun media 
luar griya. Media luar griya pada saat ini telah menjadi bagian dari 
masyarakat dan dapat dijumpai dimana saja. Media luar griya adalah 
media yang dipasang di luar seperti tempat umum, di jalan besar, di 
pagar, dan tempat di luar ruangan lainnya.

Media luar ruangan adalah semua iklan yang menjangkau 
konsumen ketika mereka sedang berada di luar rumah atau kantor. 
Media luar ruangan membujuk konsumen ketika mereka sedang di 
tempat-tempat umum, dalam perjalanan, dalam ruang tunggu, juga di 
tempat-tempat terjadi transaksi (Santosa, 2009:168).
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Dalam membuat iklan sebuah produk barang atau jasa tentu saja 
tidak asal. Ada aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh pembuat iklan. 
Aturan tersebut seperti tata krama pembuatan iklan yang sudah diatur 
oleh Etika Pariwara Indonesia (EPI). Aturan-aturan yang dibuat oleh 
EPI diharapkan dapat membuat iklan menjadi menarik dan layak 
untuk dilihat oleh semua kalangan masyarakat.

Tata krama pembuatan iklan yang diatur oleh EPI meliputi isi 
iklan dan ragam iklan. Contoh tata krama pada isi iklan sendiri seperti 
penggunaan bahasa dalam iklan tersebut, hak cipta periklanan, tidak 
mengandung unsur kekerasan, perbandingan atau merendahkan 
produk lain, dan lain sebagainya.

Sedangkan ragam iklan yaitu seperti iklan rokok yang tidak 
boleh disebarkan melalui media yang dapat dilihat oleh anak yang 
berusia di bawah 17 tahun. Hal itu wajib ditaati oleh pembuat iklan 
untuk menghindari terjadinya konflik dan kontroversi yang terjadi di 
masyarakat.

Akan tetapi di Indonesia sendiri banyak iklan-iklan yang melanggar 
tata krama yang telah diatur oleh EPI. Bahkan tak jarang iklan-iklan 
yang melanggar EPI tersebut ditayangkan pada media secara luas. 
Seperti penempatan iklan, bahasa dan gambar yang ditampilkan, hak 
cipta dan lain-lain. Hal tersebut berkaitan dengan keberadaan EPI  
yang kurang diperhatikan oleh masyarakat.

Gambar 1.1. Iklan pada gambar di atas adalah contoh iklan luar griya yang baik 
menurut Etika Pariwara Indonesia.
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Sunsilk merupakan produk shampoo yang sudah dikenal oleh 
masyarakat Indonesia. Produk yang dikeluarkan oleh Unilever ini 
sangat mudah didapati dimana saja. Iklan-klan Sunsilk juga tersebar 
baik melalui media elektronik, media cetak, maupun media luar griya 
seperti pada contoh tersebut.

Dilihat dari gambar di atas, penempatan iklan Sunsilk ini dapat 
terbilang strategis karena terletak di pinggir jalan raya dan tidak 
hanya satu tempat saja. Orang-orang yang lewat pada jalan raya itu 
baik pejalan kaki maupun kendaraan dapat melihat dengan jelas iklan 
Sunsilk tersebut. Apalagi ditambah dengan desain iklan yang begitu 
menarik untuk dilihat menambah daya tarik iklan Sunsilk ini.

Ditinjau dari segi bahasa, iklan Sunsilk ini menggunakan bahasa yang 
dapat dipahami oleh semua kalangan masyarakat. Dalam tata krama Etika 
Pariwara Indonesia (EPI) butir 1.2 tentang Penggunaan Bahasa dalam iklan 
pada butir 1.2.1 disebutkan bahwa 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. Pada iklan Sunsilk 
tersebut tertulis “Rambut hitam berkilau sepanjang hari” yang bermaksud 
mengajak masyarakat untuk menggunakan shampoo Sunsilk agar rambut 
tetap hitam dan berkilau setiap saat. Dengan bahasa yang mudah dipahami 
tersebut, terbukti bahwa iklan ini tidak melanggar aturan yang ditetapkan 
oleh EPI.

Penempatan iklan Sunsilk ini juga 
tidak berdekatan atau bersebelahan dengan 
iklan produk pesaing lainnya. Pada iklan 
ini juga tidak ada penggunaan bahasa 
atau desain iklan yang merendahkan dan 
membandingkan dengan produk saingan, 
sehingga iklan Sunsilk ini termasuk dalam 
kategori iklan yang baik dan benar. Seperti 
yang tertulis pada aturan EPI tentang 
wahana iklan butir 4.4.4 yang menyatakan 
bahwa iklan tidak boleh ditempatkan 
bersebelahan atau amat berdekatan dengan 
iklan produk pesaing. Gambar 1.2. Contoh iklan luar 

griya yang melanggar EPI.
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Pada aturan yang sudah ditetapkan oleh EPI, yang tertulis pada 
butir 1.2.2 dikatakan 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. Iklan diatas telah 
melanggar aturan yang telah ditetapkan EPI, tentang penggunakan 
kata-kata superlatif seperti “Pertama di Yogya” tanpa menyertakan 
bukti dan sumber yang otentik pada iklan tersebut.

Dari segi penempatan, iklan di atas juga sudah melanggar aturan 
EPI seperti yang tertulis pada butir 4.4.8 bahwa iklan luar griya tidak 
boleh menutupi pandangan pelalulintas, baik terhadap rambu dan 
marka lalu lintas, maupun terhadap persimpangan jalan, lampu lalu 
lintas, pelintasan kereta api, maupun segala jenis perangkat pengatur 
lalu lintas lainnya. Penempatan iklan tersebut cukup mengganggu para 
pengendara bermotor karena tepat di bawah rambu lalu lintas.
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Waspada Gimmick

Sigit Riau Saputro

Iklan merupakan suatu bentuk promosi barang atau produk, cara ini 
sangat efektif dalam penjualan produk agar lebih dikenal oleh konsumen.  
Iklan juga terbagi menjadi beberapa jenis, diantaranya yaitu iklan cetak, 
iklan online, iklan radio, iklan televisi dan iklan media luar ruang. 

Industri iklan membuat sebuah iklan tidak hanya memikirkan 
daya tarik konsumen dalam iklannya, melainkan harus memperhatikan 
prosedur yang ada seperti etika. Hal ini sangat penting dilakukan karena 
adanya Etika Pariwara Indonesia (EPI). Industri periklanan saat ini sudah 
tidak mengikuti prosedur periklanan yang sebagaimana sudah diatur oleh 
Etika Pariwara Indonesia.

Sangat banyak industri periklanan yang melakukan pelanggaran 
dapat dijumpai dalam iklan, salah satunya yaitu pelanggaran dalam 
media iklan luar ruang. Media luar ruang sendiri adalah iklan cetak 
besar seperti baliho, spanduk, poster, dan dipasang di pinggir jalan berisi 
informasi produk. Hal ini bertujuan agar konsumen yang melewati jalan 
mengetehui informasi dari iklan tersebut. Menurut Tjiptono (2008:226) 
iklan merupakan bentuk komunikasi tidak langsung, yang didasari pada 
informasi tentang keunggulan dan keuntungan suatu produk.

Gambar 1.3. Iklan provider Axis yang menggunakan kata “Paling Irit”.
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Seperti iklan provider Axis, dimana iklan tersebut menggunakan 
iklan media luar ruang. Jika diamati iklan tersebut memiliki 
pelanggaran. Salah satunya terdapat pada kata “paling irit”, “cuman 20 
ribuan”. Kata tersebut sudah dijelaskan dalam EPI, iklan tidak boleh 
menggunakan kata superlatif. Penggunaan kata superlatif ini sama saja 
dengan menipu konsumen, kata superlatif dapat diganti dengan kata 
yang lain seperti “internet irit dengan 20 ribuan”, dengan kata tersebut 
bermaksud menginformasikan internet murah dengan biaya 20 ribu 
tetapi tidak menggunakan kata superlatif. Dengan kalimat tersebut 
penyampaian informasi tetap tersampaikan tetapi tidak melanggar 
norma-norma periklanan.

Iklan layanan masyarakat merupakan sebuah iklan yang berisi 
himbauan, larangan, dan berupa informasi, isi dari iklan layanan 
masyarakat tersebut ditujukan untuk masyarakat disekitar desa atau 
seseorang yang memasuki wilayah tersebut. 

Namun iklan ini juga tetap harus perdasarkan prosedur EPI, 
faktanya di Indonesia banyak iklan layanan masyarakat yang masih 
melanggar norma-norma periklanan.

Gambar 1.4. Iklan layanan masyarakat dengan kalimat hiperbola.
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Salah satu iklan layanan masyarakat iklan di atas berisi himbawan 
kepada masyarakat agar tetap waspada dan berhati-hati bila berkendara, 
iklan ini diambil di Jl. Gunung Gamping, Kabupaten Sleman, Daerah 
Istimewa Yogyakarta. Pelanggaran iklan media ruang tidak hanya terjadi 
pada iklan produk, akhir-akhir ini muncul iklan layanan masyarakat 
daerah. Berisi himbauan kepada pengendara motor agar tidak memacu 
kendaraannya dengan cepat. Iklan ini dibuat oleh masyarakat setempat 
yang merasa resah dengan pengendara yang berlalu-lalang tanpa 
memperhatikan situasi yang ada di sekitarnya, iklan tersebut berisi 
kalimat “Tak usah Ngebut-ngebut! Karena Valentino Rosi saja pernah 
jatuh disini“.

Iklan layanan masyarakat tersebut bermaksud baik untuk 
memberitahu bahwa keselamatan adalah hal yang paling penting, 
namun pada kalimat tersebut terdapat kalimat “Karena Valentino Rosi 
saja pernah jatuh disini”. Kalimat ini merupakan kata yang bersifat 
superlatif, dimana seorang pembalap kelas dunia  MotoGP yang telah 
meraih 7 gelar juara. Nama Valentino Rossi disertakan dalam iklan 
dengan kalimat “pernah jatuh disini”, mustahil jika pembalap kelas 
dunia pernah jatuh ditempat ini. Menurut Ivancevich (2006:87) sikap 
merupakan perilaku yang disebabkan karena keduannya berhubungan 
dengan persepsi, kepribadian, perasaan dan motivasi.

Kalimat tersebut dapat diganti dengan “Tak usah ngebut-ngebut! 
Sayangi diri anda dan keluarga di rumah”. Kalimat tersebut sudah 
mewakili himbauan dari iklan layanan masyarakat, selain maksud 
himbauan yang dapat tersampaikan kalimat tersebut juga tidak 
melanggar norma pelanggaran EPI. Masyarakat setempat tentunya 
hanya sekedar membaca, tanpa memikirkan prosedur yang ada.

Persaingan antar produk mungkin yang menyebabkan kurang 
telitinya industri iklan dalam pembuatan iklan, pelanggaran-
pelanggaran yang mereka lakukan bukanlah perkara ringan. Menjadi 
industri iklan tentunya harus kreatif dan serta mampu mengikuti 
aturan yang ada agar semua berjalan dengan lancar, tidak ada unsur 
sara sedikitpun. 

Sedangkan iklan layanan masyarakat juga tetap harus mengikuti 
aturan yang ada. Selain kalimat yang disampaikan dapat dipahami, 
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masyarakat juga tidak merasa dibohongi dengan kalimat hiperbola. 
Hiperbola sendiri merupakan salah satu majas yang dimana majas 
hiperbola ini digunakan dalam kalimat untuk menyampaikan sesuatu 
maksud dengan melebih-lebihkan gaya bahasanya. Tentunya dengan 
kalimat yang menarik agar menjadi pusat perhatian lingkungan sekitar.

Kesadaran agensi iklan memang sangat dipentingkan, agar nama 
pihak pemilik iklan tidak  dipandang jelek oleh konsumen. Prosedur 
ini sekilas memang terlihat sepele, apabila pelanggaran ini sampai 
dituntut dan dibawa jalur hukum hal ini tentunya tidak diinginkan 
oleh setiap agensi iklan ataupun pemilik produk tersebut. Oleh karena 
itu harapan ke depannya untuk para pelaku industri periklanan agar 
lebih memperhatikan lagi aturan-aturan yang ada pada Etika Pariwara 
Indonesia (EPI).
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Griya Atau Gerilya

Fatih Muhannad Ghalib

Iklan pertama kali berbentuk berupa pengumuman yang pada 
hakikatnya berisikan pengenalan produk-produk (Widyatama, 
2007:20). Baru setelah berkembangnya era, iklanpun ikut berkembang 
yang dulunya berupa pengumuman sekarang iklan sudah berbagai 
macam bentuk media sebagai contoh media elektronik dan media luar 
griya.

Berbicara mengenai media saat ini sudah sangat berkembang pesat 
seiring perkembangan zaman yang semakin canggih akan teknologinya. 
Media merupakan suatu sistem tersendiri yang merupakan bagian dari 
sistem kemasyarakatan yang lebih luas (Rohim, 2016:177). Sedangkan 
media massa merupakan alat atau wadah yang digunakan dalam 
komunikasi massa untuk menyebarluaskan informasi apapun agar 
terjangkau oleh khalayak umum. Media massa sendiri dapat dibedakan 
menjadi beberapa jenis, diantaranya seperti media cetak, media online, 
dan elektronik.

Jika membahas tentang media, awal mula media berkembang 
melalui media cetak dimana dulu media cetak sebagai sumber 
informasi yang paling lengkap. Koran adalah salah satu contoh media 
cetak yang sejak dulu hingga sekarang masih diproduksi. Iklan adalah 
salah satu komponen yang ada dalam sebuah koran dan selalu ada 
disemua koran. Periklanan sendiri merupakan penggunaan media 
bayaran oleh seorang penjual untuk mengkomunikasikan informasi 
persuasif tentang produk (ide, barang, jasa) ataupun organisasi sebagai 
alat promosi yang kuat. Iklan mempunyai berbagai macam bentuk 
(nasional, regional, lokal, dan sebagainya) yang dirancang untuk 
mencapai berbagai macam tujuan (penjualan seketika, pengenalan 
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merek, preferensi, dan sebagainya (Suyanto, 2005:3). Sedangkan 
untuk iklan televisi mempunyai cakupan, jangkauan, dan repitisi yang 
tinggi dan dapat menampilkan pesan multimedia (suara, gambar, dan 
animasi) yang mempertajam ingatan.

Sedangkan untuk media luar griya sudah ada jauh sebelum 
munculnya media elektronik. Dia menjadi cikal bakal periklanan. 
Tetapi, perkembangannya di Indonesia kalah jauh ketimbang media 
yang lain. Dikarenakan perkembangan zaman, sekarang pengiklan 
lebih condong untuk memasarkan iklannya pada media digital, dan 
ini bisa dilihat dengan keadaan sekarang dimana media digital sedang 
tinggi-tingginya dipilih berbagai pengiklan untuk tempat memasarkan 
iklannya. Hal ini tidak lepas dari perkembangan ekonomi yang ada 
di Indonesia yang secara tidak langsung mendorong perkembangan 
periklanan yang digunakan oleh produsen barang dan jasa dalam 
menyampaikan pesan kepada konsumennya 

Meskipun media digital sedang naik daun, media luar griya pun 
masih mempunyai daya tarik bagi pengiklan untuk mengiklankan di 
media tersebut. Terbukti dengan maraknya baliho, spanduk, pamflet 
yang bertebaran di jalanan. Berbagai iklan pun menghiasi pinggir jalan 
tak hanya di daerah kota dan jalan-jalan iklan media luar griya sudah 
merambat ke jalan desa dan tatkala ada iklan yang melanggar aturan 
Etika Pariwara Indonesia dan tragisnya iklan yang melanggar etika 
tersebut dibiarkan begitu saja tanpa ada teguran dari pihak berwenang 
yang mengatur tentang periklanan di Indonesia.

Iklan media luar griya berada dalam lingkup ruang publik 
keberadaannya bebas sebagai sarana opini masyarakat, sehingga tidak 
salah menjadi arena perebutan kekuasaan dan saling menindas antara 
kelompok satu ke kelompok lain. Akibatnya kepentingan publik sebagai 
pemilik ruang publik menjadi terabaikan. Kemudian akibatnya banyak 
media luar griya yang tidak sesuai penempatnya dan dianggap merusak 
lingkungan sekitar.

Dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat betapa pentingnya 
penataan visual media luar griya membuat pihak pengiklan seenaknya 
memasang iklan tersebut di titik yang tidak mendapatkan izin dan 
berdampak merusak estetika tata visual iklan dan lingkungan sekitar 
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tidak lagi nyaman dan semrawut. Pola pemasangan, cara menempatkan, 
dan menempelkan iklan benar-benar bertolak belakang dari desain 
iklan media luar griya yang dirancang sedemikian rupa agar menarik 
dan artistik. Tetapi di tangan orang yang bertugas memasang iklan luar 
griya, karya iklan tersebut berubah menjadi sampah visual. 

Sebagai contoh penulis ambil beberapa iklan media luar griya yang 
menurut penulis  melanggar Etika Pariwara Indonesia, yaitu: 

Gambar 1.5. Contoh iklan rokok yang melanggar EPI terletak di Jl. Gatak Kasihan, 
Bantul.

Gambar 1.6. Contoh iklan sedot wc yang melanggar EPI terletak di Jl. Abimanyu 
Kasihan, Bantul.
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Berlandaskan Etika Pariwara Indonesia kedua iklan tersebut, 
sudah melanggar poin 4.4.1 yang berbunyi bahwa iklan hanya dapat 
dipasang di lokasi atau tempat yang telah memperoleh izin dari 
pihak yang berwenang. Kedua iklan tersebut juga melanggar poin 
4.4.2 yang berbunyi, 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 fasilitas dan akses 
langsungnya.

Dalam contoh iklan yang penulis ambil pemasang iklan tersebut 
dilakukan secara diam-diam tanpa adanya permintaan izin dari 
pihak yang berwenang di pohon dan tiang listrik di area perumahan 
warga. Atau bisa dibilang pihak pengiklan menerapkan sistem 
gerilya tujuannya agar terbebas dari pembayaran perizinan dan pajak 
pemasangan di lokasi yang ditentukan oleh pihak berwenang. Dan juga 
pemilihan tempatnya itu sangat sembarangan dan mengabaikan poin 
4.4.2. Meskipun iklan tersebut memang tidak membahayakan orang 
yang sedang berkendara tapi iklan tersebut cukup membuat masyarakat 
setempat itu resah dikarenakan iklan tersebut dipasang di lingkungan 
yang dipelihara masyarakat.

Iklan luar griya akhirnya saling perang dalam memperebutkan 
ruang publik yang pada akhirnya timbul kesemrawutan. Semua bentuk 
iklan luar griya tanpa memperhatikan aspek estetika visual iklan dan 
pemasanganya dilakukan secara diam-diam sebagaimana yang di 
firmankan oleh Allah SWT dalam  surat Ar-Rum:30 Ayat 41-42 yang 
berbunyi : 

َظَهَر اْلفََسادُ فِى اْلبَّرِ َواْلبَْحِر بَِما َكَسبَْت اَْيِدى النَّاِس ِليُِذْيقَُهْم بَْعَض الَِّذْي َعِملُْوا لَعَلَُّهْم 
يَْرِجعُْوَن ٤١ قُْل ِسْيُرْوا فِى اْلَْرِض فَاْنُظُرْوا َكْيَف َكاَن َعاقِبَةُ الَِّذْيَن ِمْن قَْبلُ ۗ َكاَن 

ْشِرِكْيَن ٤٢ اَْكثَُرُهْم مُّ
Artinya: ”(41)Telah tampak kerusakan di darat dan lautan 
disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki 
agar mereka merasakan sebagaian dari (akibat) perbuatan mereka. 
Agar mereka kembali (ke jalan yang benar). (42) Katakanlah 
(Muhammad) berpergianlah di bumi lalu perhatikanlah bagaimana 
kesudahan orang-orang dahulu. Kebanyakan dari mereka adalah 
orang-orang yang mempersekutukan (Allah)”.
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Ayat tersebut menjelaskan bahwa yang menyebabkan kerusakan 
yaitu ulah manusia  yang hanya meraup keuntungan dan menjadikan 
persaingan bisnis dan tidak memperhatikan kepentingan umum. 
Akibatnya ruang publik semakin dikuasai dengan iklan luar griya, kita 
seharusnya sebagai umat manusia menyadarkan satu sama lain dan 
peduli terhadap lingkungan sekitar.

Siapa lagi yang akan bertanggungjawab menertibkan dan mengatur 
kesemrawutan media luar griya. Instansi yang mengurus perizinan 
media luar griya sepertinya sudah angkat tangan terhadap iklan 
yang dipasang disembarang tempat. Kesadaran masyarakat tentang 
pentingnya penataan visual media luar griya harus dibangun agar ke 
depannya semakin banyak masyarakat yang tahu bahwa penataan 
visual media luar griya itu sangat penting bagi lingkungan sekitar.

Berdasarkan dari hasil penulisan tentang iklan griya di atas, maka 
dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

Pertama, banyaknya iklan yang dipasang di luar titik perizinan 
sehingga dapat merusak estetika visual dalam sebuah iklan media griya 
dan merusak lingkungan sekitar.

Kedua, kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya 
penataan visual media luar griya sehingga masyarakat cendurung tak 
peduli terhadap sebuah iklan yang di pasang di sembarang tempat.

Ketiga, bahwa sejatinya iklan luar griya ini harus diurus dengan 
baik oleh pihak yang berwenang agar kedepanya dapat mengurangi 
iklan grilya-grilya yang notabennya mengesampingkan EPI dan estetika 
dalam sebuah iklan yang bertujuan hanya meraup keuntungan saja. 
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Lunaknya Peraturan Periklanan di Indonesia

Novrial Hari Sandi

Iklan merupakan sesuatu yang sangat sering kita jumpai. Iklan 
dapat kita jumpai dari berbagai media seperti televisi, media baru, luar 
griya, maupun koran. Iklan sangat efektif untuk menarik perhatian 
seseorang agar tertarik untuk membeli atau menggunakan ide, barang, 
maupun jasa yang diiklankan.

Menurut Liliweri iklan merupakan suatu proses komunikasi yang 
mempunyai kekuatan sangat penting sebagai alat pemasaran yang 
membantu menjual barang, memberikan layanan, serta gagasan atau 
ide-ide melalui saluran tertentu dalam bentuk informasi yang persuasif 
(Liliweri, 1992:20).

Iklan terbagi menjadi 2 jenis yaitu iklan komersial dan nonkomersial. 
Iklan komersial adalah iklan yang bertujuan mendukung kampanye 
pemasaran suatu produk atau jasa. Sedangkan iklan nonkomersial banyak 
jenisnya, termasuk iklan undangan tender, orang hilang, lowongan kerja, 
duka cita, mencari istri atau suami (Madjadikara 2004: 17).

Di Indonesia iklan memiliki tata krama dan tata cara yang harus 
dipatuhi, tata krama dan tata cara itu sudah diatur oleh Etika Pariwara 
Indonesia (EPI). Dengan adanya EPI ini diharapkan iklan yang beredar 
di masyarakat layak untuk dilihat oleh semua pihak, dan tentunya 
para pembuat iklan harus sekreatif mungkin untuk membuat iklan 
yang tidak melanggar aturan dan dapat membuat masyarakat tertarik 
dengan sesuatu yang diiklankan.

Dalam tata krama mencangkup beberapa poin penting, yaitu 
isi iklan, ragam iklan, pemeran iklan dan wahana iklan. Sedangakan 
poin tata cara, terdapat penerapan umum, produksi iklan dan media 
periklanan. Tata krama dan tata cara, keduanya beserta semua yang 
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terkandung pada bagian-bagian pendahuluan, mukadimah, ketentuan, 
penjelasan, penegakan, dan lampiran harus diperlukan sebagai satu 
kesatuan yang tak bisa dipisahkan. 

Para pembuat iklan di Indonesia harus memiliki pedoman yang 
sudah tertulis dalam asas EPI yang menjunjung tinggi beberapa poin. 
Pertama, jujur, benar dan tanggung jawab. Kedua, bersaing secara sehat, 
melindungi dan menghargai khalayak. Terakhir, tidak merendahkan 
agama, budaya, negara, dan golongan serta tidak bertentangan dangan 
hukum yang berlaku.

Namun, di Indonesia EPI masih sering sekali dilanggar. Mulai dari 
menempatkan iklan, hak cipta, bahasa, gambar yang ditampilkan dan 
juga media yang digunakan untuk beriklan. Kurang ketat dan tegasnya 
peraturan ini dapat membuat para pembuat iklan bisa leluasa untuk 
menyebarkan iklan tersebut dimedia-media iklan. Walaupun iklan 
tersebut banyak yang melanggar aturan-aturan EPI.

Berikut ini merupakan jenis iklan luar griya yang melanggar dan 
tidak melanggar menurut aturan EPI yang bisa ditemukan di kota 
Yogyakarta:

Gambar 1.7. Contoh iklan jenis luar griya yang melanggar aturan Etika Pariwara 
Indonesia.

Seperti iklan pada gambar di atas, yang salah satunya termasuk 
iklan luar griya. Jika diamati, ada beberapa pelanggran yang dilakukan 
oleh pihak pengiklan. Pelanggaran yang dilakukan yaitu dari segi 
penempatan, manaruh iklan minuman keras dimana tidak hanya 
orang dewasa saja yang dapat melihat iklan tersebut. Padahal di EPI 
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poin 4.4.10 tertulis bahwa iklan minuman keras hanya boleh dipasang 
pada lokasi atau tempat dengan khalayak khusus dewasa.

Aturan yang dilanggar lainnya yaitu jika minuman keras golongan 
C dengan kandungan alkohol di atas 20% tidak boleh diiklankan. 
Jika gambar di atas ditelusuri lebih dalam, minuman alkohol Captain 
Morgan mengandung 35% alkohol, dimana seharusnya iklan tersebut 
tidak boleh terpasang bahkan tidak boleh diiklankan di Indonesia. 

Gambar 1.8. Contoh iklan jenis luar griya yang baik menurut Etika Pariwara 
Indonesia.

Tidak seperti iklan pada gambar di atas, Sprite merupakan produk 
minuman soda yang telah lama dikenal oleh masyarakat Indonesia 
bersamaan dengan produk lainnya yaitu Fanta dan Coca-Cola.

Gambar tersebut merupakan iklan Sprite, dimana menjadi 
contoh iklan yang kreatif dari segi penempatan dan visual produk. 
Karena ditempatkan di pinggir jalan, banyak masyarakat yang sedang 
berkendara maupun berjalan kaki di trotoar jalan melihat iklan 
tersebut. Ditambah lagi jika cuaca sedang panas-panasnya pasti banyak 
masyarakat yang tertarik membeli karena penyajian visual produk 
iklan tersebut yang bisa dibilang sangat menggoda untuk  diminum 
pada waktu siang hari dalam keadaan cuaca yang panas. 
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 Dari segi bahasa yang digunakan, iklan Sprite tersebut terdapat 
bahasa yang sulit dipahami oleh masyarakat yang sudah tua. Namun 
iklan pada tersebut memang disasarkan untuk anak muda, bisa dilihat 
dari kata “NO BokiS” yang banyak anak muda pahami. Dari tata 
krama EPI, iklan tersebut tidak melanggar tata krama bahasa dalam 
butir 1.2.1 yang berbunyi bahwa 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. Karena 
memang iklan tersebut lebih ditujukan untuk anak muda dari pada 
orang tua.

Pada iklan Sprite juga contoh iklan yang baik karena tidak 
melanggar tata krama EPI yang tercantum dalam butir 4.4 tentang 
media luar griya. Karena memang ditempatkan di tempat yang sudah 
memperoleh izin dari pihak yang berwenang, terlihat dari fondasi, 
konstruksi dan panel pada iklan ini juga terlihat memenuhi standar  
perhitungan sipil, dan fondasi terlihat menjamin keselamatan dan 
ketentraman masyarakat disekitarnya. Iklan luar griya ini juga 
berdekatan dengan rambu lalu lintas yang pada EPI hal tersebut 
dilarang karena mengganggu pengguna lalu lintas, seperti yang tertulis 
pada EPI poin 4.4.5.

Iklan ini juga tidak ditempatkan bersebelahan atau berdekatan 
dengan iklan produk pesaing, yang dimana EPI melarang hal tersebut. 
Namun iklan ini berdekatan dengan salah satu tempat makan. 

Karena minuman yang ditampilkan produk Sprite ini hanya 
minuman soda, bukan minuman keras maka iklan ini pun boleh 
dipasang pada lokasi yang tidak hanya khusus diperlihatkan oleh orang 
dewasa saja. 
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Jangan Asal Pasang

Fajar Nur Ridho

Iklan merupakan suatu proses penyampaian pesan persuasif dari 
suatu produk yang mengutamakan penggunaan komunikasi massa. 
Seperti yang ditulis pada Etika Pariwara Indonesia (Tata Krama dan 
Tata Cara Periklanan Indonesia) bahwa iklan ialah pesan komunikasi 
pemasaran atau komunikasi publik tentang sesuatu produk yang 
disampaikan melalui sesuatu media, dibiayai oleh pemrakarsa yang 
dikenal, serta ditujukan kepada sebagian atau seluruh masyarakat. 

Tujuan iklan yang menjadikan masyarakat sebagai target pemasaran 
tersebut membuatnya menjadi sebuah acuan bahwasanya dalam pem-
buatan sebuah iklan banyak aspek yang harus dipertimbangkan, baik 
konten, bahasa, dan yang tak kalah penting yakni bagaimana iklan 
tersebut ditempatkan. Namun hal-hal tersebut sering diabaikan oleh 
para pembuat iklan demi terlihat lebih menarik. 

Iklan terbagi menjadi 2 jenis yaitu iklan komersial dan nonkomersial. 
Iklan komersial adalah iklan yang bertujuan mendukung kampanye 
pemasaran suatu produk atau jasa. Sedangkan iklan nonkomersial banyak 
jenisnya, termasuk iklan undangan tender, orang hilang, lowongan kerja, 
duka cita, mencari istri atau suami (Madjadikara, 2004: 17)

Ada banyak jenis wahana iklan yang dapat digunakan dalam 
mengkomunikasikan suatu produk kepada masyarakat, salah satunya 
adalah media luar griya (out of home media). Media luar ruangan adalah 
media yang berukuran besar dipasang ditempat-tempat terbuka seperti 
di pinggir jalan, di pusat keramaian atau tempat-tempat khusus lainnya, 
seperti di dalam bus kota, gedung, pagar tembok dan sebagainya (Tjiptono, 
2008:243). Seperti halnya pada papan reklame dibeberapa titik di 
Yogyakarta. Penyediaan papan reklame tersebut dimaksudkan agar iklan 
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yang ingin disampaikan oleh pengiklan dapat terpasang dengan rapi dan 
tidak mengganggu aktifitas lalu lintas kendaraan di jalan raya. 

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu kota terbesar 
di Indonesia dengan jumlah penduduk yang sangat banyak. Hal inilah 
yang menjadi peluang bagi para industri untuk melebarkan sayap 
dibidangnya.  Namun semakin berkembangnya zaman, persaingan ketat 
pun tak dapat dihindarkan. Berbagai industri berlomba-lomba untuk 
memperkenalkan produknya dengan cara membuat iklan semenarik 
mungkin dan memasangnya diberbagai titik keramaian. Tetapi dalam 
prosesnya, para pengiklan melanggar Etika Pariwara Indonesia (EPI) 
yang seharusnya menjadi pedoman dalam beriklan. Papan reklame 
yang sudah disediakan tidak terfungsikan dengan baik. Banyak iklan 
yang dipasang di sepanjang jalan raya dengan sembarangan tanpa 
memikirkan kenyamanan pengguna jalan raya.

Salah satu iklan di Yogyakarta yang melanggar EPI adalah iklan 
tempat kursus Bahasa Inggris yakni Rumah Inggris Jogja (RIJ). Tempat 
kursus ini diadaptasi dari Kota Pare yang menyediakan banyak tempat 
kursus Bahasa Inggris sehingga kota tersebut mendapat julukan 
Kampung Inggris. Karena diadaptasi dari Kota Pare, tempat kursus 
yang terletak dekat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) ini 
dijuluki Pare Van Jogja. 

Gambar 1.9. Iklan Rumah Inggris Jogja yang melanggar EPI.
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Jika diperhatikan pada gambar di atas, ada dua kesalahan dalam 
iklan tersebut. Pertama yakni dalam penempatannya. Iklan RIJ ini 
melanggar aturan penempatan iklan. Dalam EPI mengenai media luar 
griya (out of home media) dijabarkan bahwa, Pertama, hanya dapat 
dipasang pada lokasi atau tempat yang telah memperoleh izin dari pihak 
yang berwenang. Kedua, 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 fasilitas dan 
akses langsungnya.

Dari kedua poin mengenai aturan media luar griya di atas, dapat 
disimpulkan bahwa iklan Rumah Inggris Jogja ini telah melanggar 
ketetapan aturan dalam etika periklanan yang seharusnya menjadi 
pedoman bagi pengiklan dalam mengiklankan produknya. Iklan yang 
terpampang pada tanggal 10 Maret 2018 tersebut ditempel di Jalan 
Gunung Gamping, tepatnya di Gapura “Selamat Datang di Gunung 
Gamping” yang tentu saja bukan tempat untuk beriklan. Iklan RIJ ini 
harusnya dipasang pada tempat yang telah memperoleh izin dari pihak 
yang berwenang. 

Kedua, yakni terdapat ketidaksesuaian isi pesan dari iklan Rumah 
Inggris Jogja tersebut. Pada EPI penggunaan kata “gratis” atau kata yang 
bermakna sama tidak boleh dicantumkan dalam iklan, bila ternyata 
konsumen harus membayar biaya lain. Pemaknaan kata “gratis” 
menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)  juga berarti cuma-
cuma (tidak dipungut bayaran). Tetapi pada iklan RIJ ini terdapat 
kalimat ”registrasi sekali gratis untuk seterusnya”, “sekali bayar, gratis 
sampai lancar”. Hal tersebut merupakan sebuah pelanggaran karena 
kata gratis pada kalimat iklan RIJ mengharuskan konsumen membayar 
uang registrasi terlebih dahulu. Dari penggunaan kata gratis ini, iklan 
RIJ sudah melakukan pembohongan kepada konsumen.

Tidak hanya iklan RIJ, terdapat sebuah iklan yang menempatkan 
iklannya pada tempat yang dapat membahayakan pengguna jalan yakni 
iklan pengobatan.
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Gambar 1.10. Iklan pengobatan yang melanggar EPI.

Jika diperhatikan pada gambar di atas, tidak hanya penempatan 
iklannya yang tidak sesuai dengan EPI, tetapi juga isi pesan dari iklan 
pengobatan tersebut.

Pada penempatannya, iklan tersebut hanya dipasang di tiang yang 
tentu saja bukan tempat untuk memasang sebuah iklan. Seharusnya 
pengiklan tersebut memasang iklannya di tempat yang telah disediakan 
dan memperoleh izin dari pihak pemerintah.

Mengenai isi iklan tersebut, terdapat pelanggaran kode etik 
periklanan yang dilakukan oleh pengiklan. Iklan pengobatan 
seharusnya tidak boleh menggunakan kata, ungkapan, penggambaran 
atau pencitraan yang menjanjikan penyembuhan. Namun pada iklan 
pengobatan tersebut terdapat kalimat “menyembuhkan kaki leter o 
dan x”. Hal tersebut jelas saja salah. Seharusnya pengiklan tidak boleh 
menjanjikan dapat penyembuhkan penyakit tersebut.
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Hukum di Indonesia sendiri sudah mengatur undang-undang yang 
harus dipatuhi oleh pengiklan dalam memasarkan produknya. Undang-
undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen menjelaskan bahwa pelaku usaha dilarang menawarkan, 
mempromosikan, menghilangkan suatu barang dan atau jasa secara 
tidak benar. Dengan adanya undang-undang tersebut seharusnya para 
pengiklan lebih teliti dan bijak dalam memasarkan produknya.

Sebenarnya masih terdapat banyak iklan yang melanggar tata cara 
beriklan yang baik dan benar. Namun tata cara tersebut terkadang 
masih diabaikan oleh para pengiklan demi mendapat keuntungan dan 
meminimalisir pengeluaran. Seharusnya Komisi Periklanan Indonesia 
mengawasi iklan-iklan yang ditujukan kepada masyarakat, baik konten 
ataupun penempatannya. 

Para pengiklan sebaiknya diberi edukasi mengenai kode etik 
periklanan yang berlaku di Indonesia agar tidak lagi membuat 
pelanggaran. Jangan sampai iklan-iklan yang melanggar tersebut 
menimbulkan ketidaknyamanan masyarakat Daerah Istimewa 
Yogyakarta yang berhati nyaman. 
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Polusi Visual Perusak Tatanan Kota

Faiz Hutomo

Modern merupakan perkembangan kehidupan yang dialami oleh 
manusia dari masa kemasa baik dalam segi ekonomi, gaya hidup maupun 
teknologi. Berkembangnya teknologi ini ternyata berpengaruh besar 
terhadap kehidupan manusia, dimana manusia semakin terkonstruksi 
oleh benda-benda canggih untuk memperoleh kesenangan mereka 
dengan media. Media sendiri merupakan suatu perantara yang dipakai 
untuk melakukan segala sesuatu untuk berkomunikasi seperti halnya 
media massa yang digunakan untuk komunikasi secara luas dengan 
satu arah yang mana khalayak umum tidak bisa memberikan feedback 
secara langsung. 

Iklan merupakan suatu proses komunikasi yang mempunyai kekuatan 
sangat penting sebagai alat pemasaran yang membantu menjual barang, 
memberikan layanan, serta gagasan atau ide-ide melalui saluran tertentu 
dalam bentuk informasi yang persuasif (Liliweri, 1992: 20).

Media massa sendiri dibedakan menjadi dua yaitu media cetak 
dan media digital. Media cetak adalah segala barang cetak yang 
dipergunakan sebagai sarana penyampaian pesan seperti yang sudah 
disebutkan sebelumnya macam-macam media cetak pada umumnya 
(Aw, 2010: 228). 

Contoh dari media cetak yaitu seperti koran, majalah, baliho, 
poster, brosur, banner, sepanduk, undangan, pamflet yang termasuk 
dalam periklanan. Periklanan merupakan penggunaan media bayaran 
oleh seorang penjual untuk mengkomunikasikan informasi persuasif 
tentang produk (ide, barang, jasa) ataupun organisasi sebagai alat 
promosi yang kuat. Iklan mempunyai berbagai macam bentuk 
(nasional, regional, lokal; konsumen, industri, eceran, produk, merek, 
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lembaga dan sebagainya) yang dirancang untuk mencapai berbagai 
macam tujuan (penjualan seketika, pengenalan merek, prefensi, dan 
sebagainya (Suyanto, 2005:3).

Dalam mengiklankan suatu barang atau jasa mempunyai peraturan 
yang sudah diatur dalam Etika Pariwara Indonesia (EPI) yang harus 
ditaati. Sehingga pihak pengiklan harus mematuhi setiap aturan yang 
ada dan sudah dijabarkan. Jika pihak pengiklan melanggar aturan 
tersebut akan dikenakan sangsi yang mana tidak hanya merugikan 
pihak yang membuat iklan tetapi juga pihak yang mempunyai barang 
atau jasa tersebut.

Di dunia periklanan, yang membuat atau memberi ide dari sebuah 
iklan tersebut biasanya dari agency iklan. Dalam beriklan pastinya harus 
memberikan ide-ide yang kreatif sehingga bisa membuat khalayak umum 
tertarik atau mungkin iklan tersebut bisa tertanam di dalam otak mereka. 
Tidak lupa, dalam hal beriklan, para pengiklan harus mematuhi apa saja 
yang telah diatur dalam Etika Pariwara Indonesia agar tidak keluar dari 
batas dengan nilai-nilai sosial budaya masyarakat. Dewan Periklanan 
Indonesia (DPI) telah mengkaji tata krama dan cara beriklan pada 
Undang-undang Penyiaran dan Undang-undang Pariwara di dalam Etika 
Pariwara Indonesia (EPI).

Gambar 1.11. Iklan reklame yang mengganggu pemandangan kota.
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Pada masa saat ini ruang publik berperan penting sebab akan 
mendorong performa ekonomi lokal. Ruang publik sendiri berperan 
aktif dalam aktifitas ekonomi, dan tidak menutup kemungkinan terjadi 
aktifitas promosi dan iklan.

Media reklame atau yang biasa dibilang baliho atau spanduk 
berkembang sangat pesat, satu persatu media luar griya ini mulai 
bermunculan, dari yang kecil hingga besar. Tanpa disadari banyak iklan 
baliho atau spanduk yang tidak taat aturan saat mempromosikan barang 
atau jasanya, walau melanggar mereka tak peduli akan pemasangan 
iklan reklame ini. Hingga akhirnya perkotaanpun dikotori oleh polusi 
visual tersebut. Tidak hanya merusak keindahan kota namun juga 
berpotensi pencemaran lingkungan, selain itu juga merampas hak 
warga atas ruang publik dan fasilitas umum.

Gambar 1.12. Iklan perumahan mewah yang melanggar EPI.

Sering kali kita temui di lampu merah atau di jalan-jalan besar di 
kota terdapat baliho atau spanduk yang melanggar, baik dari isi iklan 
tersebut maupun dalam penulisan iklan, terkadang di spot tersebut 
sangatlah berhimpitan sampai-sampai iklan tersebut tidak bisa dibaca 
dengan jelas. Selagi bisa, mereka menghalalkan segala cara seperti 
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berebut tempat untuk bisa dilihat oleh khalayak meski itu melanggar 
dan tidak sedap untuk dilihat.

Walaupun sudah diatur dalam EPI namun masih banyak 
pengiklan yang tidak sesuai atau melanggar  etika dalam beriklan, 
entah mereka memang tidak tahu akan peraturan yang diberlakukan 
atau memang mereka sudah tidak mempunyai ide lain. Media luar griya 
sepertinya hanya dipandang sebelah mata oleh pemerintah namun 
dampak yang diberikan kepada masyarakat akan banyak macamnya. 
Kurang ketegasannya dalam bertindak membuat para pembuat iklan 
tidak merasa jera akan apa yang sudah mereka buat sebelumnya. 
Mereka beranggapan bahwa yang sudah dilakukan itu tidak akan 
dipermasalahkan oleh pemerintah.

Disisi lain, dari masyarakat setempat sendiri lebih aktif untuk 
mengurangi jumlah media reklame, melalui media sosial Instagram yang 
diberi nama @merawatjogja yang mengadakan sosialisasi mengenai 
cara menanggulangi media luar griya dengan cara menggantinya 
dengan videotron. Selain itu juga mereka mempunyai kegiatan yang 
dinamakan “Garuk Sampah Visual” yang bergotong royong untuk 
membersihkan iklan-iklan reklame yang sudah habis masa berlakunya.

Di Yogyakarta sendiri banyak dijumpai baliho dan spanduk 
yang sudah tidak layak untuk diiklankan dan sudah habis masa 
pemasangan iklannya, tetapi masih saja dipasang. Selain itu juga media 
cetak tersebut merusak pemandangan saat kita sedang berkendara. 
Kesadaran masyarakatlah yang paling berpengaruh untuk menjadikan 
kota menjadi nyaman dan tidak tercemar oleh adanya polusi visual 
tersebut.

Mungkin sudah saatnya pemerintahan kita harus melihat ke negeri 
tetangga sebelah yang bisa dibilang negara yang bersih akan polusi 
visual, atau mungkin dengan cara lebih mempertegas akan peraturan 
dan lebih memantau kegiatan media luar griya. Sisi positifnya kita bisa 
menikmati indahnya kota akan ketidakadanya media cetak reklame. 
Akan tetapi pada sisi negatifnya para pembuat iklan akan kehilangan 
pekerjaan mereka yang meski pendapatannya sedikit akan tetapi bisa 
membantu perekonomian mereka.
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Bencana Sampah Visual di Yogyakarta

Listiyani

Iklan merupakan salah satu  bentuk promosi yang sangat efektif 
untuk memasarkan sebuah produk. Iklan sendiri memiliki beberapa 
jenis, yaitu seperti iklan cetak, iklan radio, iklan online, iklan televisi 
dan iklan media luar ruang. 

Dalam membuat iklan, industri periklanan tidaklah hanya 
bertugas membuat iklan yang menghibur dan semata-mata hanya 
untuk menarik perhatian konsumen, tetapi juga harus memperhatikan 
etika-etika yang ada. Hal inilah yang harus dibenahi oleh para 
pelaku industri periklanan saat ini, dimana sebuah iklan sudah tidak 
memperhatikan tata krama periklanan yang sebagaimana sudah diatur 
oleh Etika Pariwara Indonesia (EPI).

Banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang dapat dijumpai 
dalam iklan, salah satunya adalah pelanggaran iklan media luar ruang. 
Media luar ruangan 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 (Tjiptono, 2008:243). Papan billboard, poster, 
selebaran dan pamflet adalah bentuk dari iklan media luar ruang, yang 
mana iklan media luar ruang ini merupakan salah satu jenis iklan yang 
sangat diminati dalam memasarkan sebuah produk atau juga dalam 
menyebarluaskan sebuah informasi. Hal ini dikarenakan media luar 
ruang mempunyai jangkauan yang luas dan efektif dalam menjangkau 
kalangan yang berdaya beli tinggi.
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Gambar 1.13. Iklan provider Telkomsel yang menggunakan kata “terbaik”.

Seperti iklan provider Telkomsel, yang salah satu iklannya 
menggunakan iklan media luar ruang. Secara penempatan iklan 
tersebut sudah benar, namun secara isi terdapat pelanggaran yang 
terjadi didalamnya. Pelanggaran yang dilakukan yaitu dari segi bahasa 
seperti penggunaan kata “terbaik”. Di dalam EPI sendiri dijelaskan 
bahwa iklan tidak boleh menggunakan kata-kata superlatif seperti 
“paling”, “nomor satu”, “top”, atau kata-kata berawalan “ter”, atau yang 
bermakna sama. Penggunaan kata-kata superlatif ini ternyata sama saja 
dengan menipu konsumennya, karena tidak adanya data-data yang 
benar untuk dipertanggungjawabkan. Berdasarkan Undang-undang 
Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 
Konsumen Republik Indonesia menjelaskan bahwa hak konsumen 
diantaranya adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan 
dalam mengonsumsi 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. 

Pelanggaranpun tidak hanya dilakukan oleh iklan provider 
Telkomsel, melainkan juga oleh provider seperti XL, Indosat 
dan provider lainnya yang mana sama halnya dengan Telkomsel, 
iklan tersebut banyak menggunakan kata superlatif. Dimana XL 
menggunakan kata “termurah” dan Indosat menggunakan kata “gratis”. 
Kata “gratis” sendiri merupakan sebuah pelanggaran iklan, karena 
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mempunyai makna bahwa konsumen tidak akan membayar biaya 
apapun, namun bila ternyata terdapat biaya yang harus dibayarkan oleh 
konsumen hal ini sama saja dengan membohongi konsumen.

Kemudian terdapat juga sebuah iklan rokok yang dimana iklan ini 
juga melakukan pelanggaran. Di dalam iklan rokok ini, terlihat pengiklan 
mencantumkan harga dari produk rokok tersebut. “Rp 16.000” kemudian 
diikuti dengan tulisan di bawahnya “16 batang” begitulah pelanggaran yang 
ada pada iklan tersebut. Mungkin maksud dari pembuat iklan tersebut 
adalah mempromosikan sebuah produk rokok yang harganya terjangkau. 
Namun, dapat saja bahwa produk rokok tersebut mempunyai harga jual 
yang berbeda pada setiap daerah. Seperti contohnya di Yogyakarta dan 
sekitarnya, harga jual produk rokok tersebut seperti yang terdapat di iklan, 
namun belum tentu juga harga tersebut sama untuk daerah atau kota lain 
yang di luar pulau Jawa.

Gambar 1.14. Iklan rokok yang mencantumkan harga produk.

Tidak hanya iklan-iklan diatas yang melanggar tata krama 
periklanan, namun juga iklan-iklan yang tidak jelas seperti iklan obat-
obatan, iklan peninggi badan yang belum diketahui lebih jelas mengenai 
perizinannya. Selain itu juga brosur-brosur atau poster yang ditempel 
menutupi poster sebelumnya, hal ini juga dapat merugikan orang lain. 
Maka dari itu perlu adanya kontrol dan pengawasan dari pemerintah, 
yang dimana pemerintah sendiri merupakan pihak yang paling 
bertanggungjawab atas regulasi periklanan. Kemudian kontrol dan 
pengawasan dari lembaga atau asosiasi, khususnya Asosiasi Perusahaan 
Media Luar Ruang Indonesia (AMLI). Menurut Kees Bertens (2000: 
275), di Indonesia pengawasan kode etik ini dipercayakan kepada 
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Komisi Periklanan Indonesia yang terdiri atas unsur semua asosiasi 
pendukung tata krama tersebut.

Sebenarnya masih banyak iklan-iklan luar media, yang apabila 
diamati lebih jernih lagi terdapat banyak pelanggarannya. Tidak hanya 
melanggar Etika Pariwara Indonesia, namun hal ini juga membuat 
estetika Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sendiri semakin tidak 
nyaman untuk dipandang. Dimana terdapat ruang publik yang 
seharusnya bersih dan menjadi fasilitas umum, namun harus ternodai 
oleh beberapa tempelan seperti poster, brosur, spanduk, billboard 
dan lain sebagainya. Hal seperti ini juga sangat berbanding terbalik 
dengan motto “Yogyakarta Berhati Nyaman” bagaimana saat ini 
sudah jelas terlihat bahwa beberapa titik jalan di Yogyakarta menjadi 
tidak beraturan karena banyaknya iklan luar ruang yang mengganggu 
kelancaran lalu lintas jalan, selain itu terkadang iklan-iklan tersebut 
juga menutupi rambu-rambu lalu lintas yang ada.

Persaingan antar produk mungkin menjadi salah satu faktor 
dari banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh para 
pembuat iklan. Seperti iklan provider, mereka tidak segan-segan 
melanggar kode etik periklanan dengan cara menggunakan kata 
superlatif, atau bahkan terkadang ada yang membuat naskah iklan yang 
kurang dapat dipahami oleh para konsumen. Kemudian iklan produk 
rokok yang mencantumkan harga produk, lalu iklan peninggi badan 
dan obat-obatan yang belum jelas efek sampingnya. Persaingan inilah 
yang nantinya akan menyebabkan para konsumen merasa dirugikan, 
pasalnya iklan yang setiap hari mereka lihat selalu dilebih-lebihkan.

Oleh karena itu kesadaran akan kode etik periklanan harus mulai 
dibenahi dari sekarang, agar tidak merugikan pihak lainnya. Tidak 
semata-mata hanya untuk kepentingan salah satu pihak.
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Menjanjikan Tanpa Ada Pertanggungjawaban

Nabila Ayu Saraswati S

Dalam perkembangan dunia bisnis tidak akan jauh dari iklan. Iklan 
merupakan salah satu kekuatan terbesar yang dapat digunakan untuk 
menarik minat konsumen sebanyak-banyaknya terhadap barang atau 
jasa yang ditawarkan oleh suatu perusahaan. Iklan yang ditawarkanpun 
berbagai macam mulai dari iklan cetak, iklan online, iklan televisi, iklan 
media luar ruang dan masih banyak lagi jenis iklan.

Periklanan merupakan bagian dari bauran promosi (promotion 
mix) dan bauran promosi adalah bagian dari bauran pemasaran 
(marketing mix). Periklanan didefinisikan sebagai bentuk penyajian 
dan promosi ide, barang atau jasa secara nonpersonal oleh suatu 
sponsor tertentu yang memerlukan pembayaran (Kotler, 2004: 658)

Dalam kegiatan periklanan juga tidak lepas dari badan hukum 
dan etika yang harus ditaati oleh para pelaku periklanan khususnya 
di Indonesia. Pemerintah telah mengatur tata cara beriklan di dalam 
Undang-undang Pers di Indonesia dan etika tata krama dalam periklanan 
yang diatur oleh Etika Pariwara Indonseia (EPI) oleh sebab itu etika dalam 
pembuatan periklanan harus dijaga dari etika dalam kegiatan periklanan 
dan mematuhi para periklanan khususnya di Indonesia.

Peran EPI dijadikan sebagai pedoman bagi para kreatif periklanan. 
Seperti yang tertera dalam poin asas Etika Pariwara Indonesia 
yang menjunjung tinggi 3 point yaitu: Pertama, Jujur, benar dan 
bertanggungjawab. Kedua, Bersaing secara sehat. Ketiga, Melindungi 
dan menghargai khalayak, tidak merendahkan agama, budaya, negara 
dan golongan serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku

Dibalik banyaknya iklan yang ditawarkan ternyata menyimpan 
suatu persoalan yaitu etika dalam beriklan. Iklan di Indonesia 
banyak kasus penipuan terhadap konsumen bahkan pembodohan. 
Semakin berkembangnya iklan di Indonesia maka semakin banyak 
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permasalahannya. Oleh karena itu periklanan di Indonesia harusnya 
menjaga etika dalam beriklan karena sangat penting menjaga kaidah 
dan etika dalam berbahasa yang nantinya akan mempengaruhi produk 
itu sendiri. 

Banyak pelanggaran-pelanggaran yang dapat dijumpai dalam iklan 
salah satunya iklan media luar ruangan. Media luar ruangan adalah 
semua iklan yang menjangkau konsumen ketika mereka sedang berada 
di luar rumah atau kantor. Media luar ruangan membujuk konsumen 
ketika mereka sedang di tempat-tempat umum, dalam perjalanan, 
dalam ruang tunggu, juga di tempat-tempat transaksi Menurut Sigit 
Santosa (2009:168). Berbagai bentuk iklan dalam media luar ruangan 
biasa berbentuk billiboard, spanduk, sign bouard, neon box, shop sign.

Seperti salah satu iklan media 
luar ruangan yang telah ditemukan di 
kampus Universitas Muhammadiyah 
Yogyakarta (UMY). Kampus Muda 
Mendunia ini yang seharusnya 
menjadi tempat pembelajaran an-
tara mahasiswa dan dosen justru 
menerima iklan yang telah melanggar 
Etika Pariwara Indonesia (EPI). Salah 
satu area yang telah banyak dipasang 
sebuah iklan di Boga UMY.

Di area Boga UMY dimana 
iklan yang dipasang rata-rata mem-
promosikan sebuah peru mahan 
dengan fasilitas yang meng giurkan 
para konsumen yang melintas di 
daerah tersebut. Iklan yang tidak 
sesuai dengan isi yang dipasang 
me nimbulkan konstruksi etika 
modern. Keberadaan usaha pada 
hakikatnya adalah untuk me-
menuhi kebutuhan masyarakat. 
Bisnis tidak hanya mempunyai hubungan dengan orang-orang maupun 
badan hukum sebagai pemasok, pembeli, penyalur, pemakai, dan lain-
lain (Dalimunthe, 2004).

Gambar 1.15. Iklan perumahan yang 
ditemukan di area kampus Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta dan 
menggunakan kata “terbaik”.
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Jika diperhatikan iklan perumahan yang satu ini telah melanggar 
Etika Pariwara Indonesia. Pelanggaran yang dilakukan dari segi bahasa 
seperti penggunakan kata “terbaik” di dalam pasal-pasal 1.2 bahasa ayat 
1.2.2 mengenai Etika Pariwara Indonesia telah di ketahui bahwa iklan 
tidak boleh menggunakan kata superlatif seperti “paling”, “nomer satu”, 
“top”, atau kata berawal “ter” dan yang bermakna sama. Penggunakan 
kata superlatif ini dianggap menipu para konsumen dan tidak ada 
bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu iklan perumahan 
tersebut mencantumkan harga seperti yang tertera dalam iklan tersebut 
“Harga perdana 400jutaan”. Berdasarkan pasal 17 tahun 1999 ayat 1 (a) 
mengenai Undang-undang pelindungan konsumen mengatakan para 
pengiklan dilarang memproduksi iklan yang mengelabui konsumen 
mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan, dan harga barang dan 
atau tarif jasa serta ketepatan waktu penerimaan barang atau jasa. 

Mungkin di dalam iklan tersebut mencantumkan harga untuk 
memberikan informasi mengenai harga yang dapat konsumen ketahui 
tetapi di dalam Etika Pariwara Indonesia melarang mencantumkan 
harga karena dianggap menjatuhkan kompetitor secara tidak langsung 
selain itu jika ingin mencantumkan harga harus dibuktikan dan dapat 
dipertanggungjawabkan agar konsumen tidak dianggap tertipu dengan 
iklan tersebut.

Tidak hanya iklan peru-
mahan yang melanggar tapi 
terdapat iklan-iklan yang lain 
melanggar Etika Pariwara 
Indonesia. Iklan yang sering 
dijumpai di setiap sudut jalanan 
yaitu iklan penyembuhan alter-
natif atau pusat terapi. Iklan 
yang ditemukan di perempatan 
lampu merah Bantulan di Jl 
Godean.

Dari pengelihatan secara 
kasat mata tidak ada yang 
salah dalam iklan ini namun 
jika kita cermati dalam pe-
lang garan Etika Pariwara 

Gambar 1.16. Iklan penyembuhan alternatif 
menyebutkan “langsung bisa dilihat hasilnya” 

di Jl Godean.
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Indonesia iklan display seperti ini tidak diperbolehkan karena 
menyalahi aturan yang sudah ditentukan oleh Persatuan Perusahaan 
Periklanan Indonesia (PPPI). Kesalahan yang terlihat baik dari segi 
kata-kata maupun segi penempatan produk tidak sesuai. Adapun pasal 
yang dilanggar tersebut adalah pasal 2.3 oabat-obatan ayat 2.3.3 yaitu 
iklan tidak boleh menggunakan kata, ungkapan, penggambaran atau 
pencitraan yang menjanjikan penyembuhan, melainkan hanya untuk 
membantu menghilangkan gejala dari sesuatu penyakit. 

Dalam iklan tersebut terdapat kata “Langsung bisa dilihat hasilnya 
ditempat” itu sama saja menjanjikan hasil yang instan dan belum 
terbukti tanpa tidak ada pertanggungjawaban kepada konsumen. Dari 
segi penempatan, iklan dipasang juga tidak boleh ditempelkan di bahu 
jalan, trotoar. Iklan terapi pusat tersebut memasang di bahu pinggir 
jalan yang hanya ditempelkan di tiang listrik. Penempatan seperti itu 
sangat tidak baik karena dianggap menganggu.

Banyaknya persaingan sering melupakan etika beriklan. Sekarang 
ini banyak ditemukan iklan yang terlalu vulgar dan liar dalam 
memberikan informasi kepada konsumen. Iklan yang ditawarkan 
kepada konsumen umumnya tidak mendidik. Iklan yang seharusnya 
mengutamakan prinsip-prinsip kebenaran sudah tidak menjadi 
prioritasnya. Hal seperti harus segera dirubah dan dapat mengontrol 
dengan tepat tanpa merugikan konsumen.
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Ambigunya Sebuah Iklan yang Tidak Sesuai Nilai 
di Masyarakat

Adika Wisnu Purnomo

Pada saat ini, kita hidup di zaman modernisasi. Di zaman 
modernisasi seperti sekarang, manusia sangat bergantung pada 
teknologi. Hal ini membuat teknologi menjadi kebutuhan dasar setiap 
orang. Dari orang tua hingga anak muda, para ahli hingga orang awam 
pun menggunakan teknologi dalam berbagai aspek kehidupannya yang 
membuatnya lebih efektif. Contohnya yang terjadi sekarang ini dalam 
menyampaikan informasi tidak hanya ada di koran, majalah, televisi, 
dan lainnya. Munculnya media baru ini tentunya dapat diakses oleh 
siapapun dan kapanpun. 

Terdapat beberapa pengertian mengenai media baru salah satunya 
seperti yang telah dijelaskan oleh Denis McQuaill dalam bukunya “Teori 
Komunikasi Massa” (1987:16-17). Ia menanamkan media baru sebagai 
media telematik yang merupakan perangkat teknologi elektronik yang 
berbeda dengan penggunaan yang berbeda-beda.

Seiring perkembangannya yang pesat di bidang teknologi komu-
nikasi, pemahaman mengenai teknologi komunikasi banyak menjadi 
sorotan terutama para pakar komunikasi. Menurut M. Cutlip dalam 
bukunya yang berjudul “Effective Public Relations” menyatakan bahwa, 
internet adalah perkembangan atau revolusi dari  komunikasi yang 
sangat luas. Dunia digital telah merubah komunikasi di dalam suatu 
kelompok dan di antara kelompok publik yang berbeda-beda (Cutlip, 
2006: 287).

Kenyataan sekarang ini perusahaan periklanan memfokuskan 
pada keuntungan finansial daripada tanggung jawab sosial. Kegiatan 
periklanan di Indonesia memiliki banyak ketentuan-ketentuan yang 
ada yaitu etika dan hukum yang wajib ditaati oleh semuanya yang 
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membuat iklan. Sebenarnya dalam hal ini para pembuat iklan janganlah 
membuat masyarakat menjadi ambigu yang membuat pola pikir dan 
pola perilaku masyarakat berubah karena iklan tersebut.

Menentukan perilaku etis yang ada di iklan sekarang ini adalah 
bukan hanya dari satu pihak. Secara individual, dalam membuat 
iklan harus mempunyai moral tersendiri. Dalam industri advertising 
memberikan kode etik perilaku dan standar regulasi sendiri. 

Menurut Wright (1978), iklan adalah proses komunikasi yang 
sangat penting bagi pemasaran produk, memberikan layanan serta 
gagasan yang melalui saluran tertentu dalam bentuk informatif 
persuasif (dalam Widyatama, 2007: 15).

Saat kita melihat atau mendengar iklan, sering kita dibuat takjub, 
dibuat tertawa oleh iklan tersebut. Iklan sebenarnya mengharapkan 
sebuah dampak, iklan yang akan saya jelaskan disini adalah iklan rokok 
“Djarum 76 Filter Gold” yang sering membuat tertawa, tetapi disini 
kita dapat melihat keambiguan dalam iklan tersebut.

Gambar 2.1. Iklan rokok Djarum 76 Filter Gold.

Target sasaran iklan rokok ini adalah laki-laki yang banyak 
menggunakan tubuh perempuan sebagai objek iklan sehingga menjadi 
objek kesenangan yang menimbulkan imajinasi atau fantasi bagi 
laki-laki. Sehingga menjadikan tubuh perempuan dan pengalaman 
perempuan layak untuk dijual.
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Gambar 2.2 Iklan rokok Djarum 76 Filter Gold yang ambigu.

Dibalik keberhasilan sebuah iklan yang bertujuan untuk me ning-
kat kan penjualan produk, masih banyak iklan yang tidak berpedoman 
pada etika atau hukum periklanan yang telah dibuat atau ditetapkan 
oleh pemerintah. Salah satu objek yang sering ditampilkan oleh lembaga 
periklanan adalah sosok yang berambigu tapi lucu seperti iklan Djarum 
76 Filter Gold. Iklan dapat diakses di Youtube melalui www.youtube.
com/watch?v=b8vhQ-T8O40 di channel IKLANESIA HD.

Pada iklan rokok Djarum 76 Filter Gold ini menceritakan 
tentang sepasang kekasih yang sedang berada di atas tepi tebing untuk 
mengambil foto yang berlatar belakang tebing curam dengan sebuah 
pohon yang tidak memiliki daun atau pohon mati. Lalu laki-laki 
tersebut tanpa sengaja jatuh dan tertahan di dahan mati yang ada di 
tebing curam tersebut. Kemudian perempuan tersebut menengok si 
laki-laki, pada saat menengok, dia menendang sebuah lampu yang 
berisi jin. Lalu si jin ini memberikan satu permintaan untuk perempuan 
tersebut. Lalu si perempuan menjawab dengan nada, “Ah.. ah.. ah.. 
pengen kurus” dari situlah iklan ambigu karena nada yang diucapkan 
oleh perempuan tersebut berujung pada erotisme.

Menurut Karl Marx menyatakan bahwa tidak hanya produk atau 
barang saja, tenaga kerja manusia dipandang sebagai barang dagangan 
juga (dalam Sindhunata, 1983: 47). Sudah seharusnya para pihak 
pembuat iklan sadar tidak melakukan eksploitasi terhadap perempuan.

Iklan di Indonesia lebih memerlukan tampilan yang dikemas 
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dengan bahasa kontekstual dan unik. Iklan bukan hanya untuk mencari 
keuntungan secara finansial saja, tetapi juga harus memberikan nilai 
positif dan informasi yang positif agar dapat merubah pola pikir dan 
perilaku yang dapat menyadarkan masyarakat untuk dapat memilih 
mana yang diperlukan dalam kebutuhan pokoknya sehingga tidak 
berperilaku konsumtif. Dengan kata lain, melalui pilihan kata yang 
tepat diharapkan iklan dapat memberi pelajaran yang positif pada 
berbagai kalangan masyarakat Indonesia untuk malu melakukan 
sesuatu perbuatan yang tidak bagus.

Masyarakat seharusnya berperan aktif dalam menyaring serta 
sebagai kontrol sosial jika iklan-iklannya telah keluar jalur dari etika 
dan hukum yang sudah ditetapkan dan masyarakat dapat memilih 
mana yang menurutnya iklan itu positif  atau negatif dampak yang 
dihasilkan. 
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Dialektika Judi Bola dalam Media Baru

Dhaneswara Pudyo S

Media massa berkembang begitu pesat. Seiring dengan 
perkembangan teknologi komunikasi, komunikasi massa pun 
semakin canggih, juga memiliki kekuatan yang lebih dari masa-masa 
sebelumnya. Hal ini ditengarai dengan munculnya media baru. New 
media adalah sebuah terminologi untuk menjelaskan konvergensi 
antara teknologi yang sangat pesat dan cepat memaksa kita untuk terus 
mengikuti perkembangannya. New media menggambarkan tentang 
suatu bentuk teknologi yang berbentuk digital dan internet, dengan 
meninggalkan teknologi kuno yang masih bersifat analog, mekanik, 
boros energi, dan tidak ramah lingkungan. Penggunaannya pun juga 
lebih praktis dan efisien. Menurut Scott M. Cutlip dalam bukunya 
yang berjudul “Effective Public Relations” menyatakan bahwa, internet 
merupakan revolusi komunikasi yang sangat luas dan mendalam. 
Dunia digital telah mengubah komunikasi di dalam organisasi dan di 
antara organisasi dengan berbagai publik yang berbeda-beda (Cutlip, 
2006:287). Maka dari kutipan tersebut dapat disimpulkan bahwa media 
baru atau internet mencakup hal yang sangat luas dan tak terbatas juga 
harus mengikutinya.

Seiring dengan perkembangan media yang sangat pesat ini juga 
memicu munculnya inovasi-inovasi baru dari perusahaan media. 
Banyak iklan-iklan yang bermunculan pada situs-situs website 
yang diakses. Iklan juga merupakan sarana dari pemasaran dengan 
menggunakan ide-ide liar agar khalayak pun merasa tidak bosan untuk 
melihat iklan tersebut. Menurut Phillip Kotler dan Kevin Lane Keller 
dalam bukunya yang berjudul “Manajemen Pemasaran” menyatakan 
bahwa, inti dari pemasaran (marketing) yaitu mengidentifikasi dan 
memenuhi kebutuhan manusia dan sosial. Salah satu definisi yang baik 
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dan singkat dari pemasaran adalah “Memenuhi kebutuhan dengan 
cara yang menguntungkan” (Kotler dan Keller, 2008:5). Salah satu 
bentuk pemasaran yang sangat tepat yaitu menggunakan iklan. Maka 
iklan yang ditayangkan haruslah kreatif dan tidak membosankan agar 
memenuhi kebutuhan masyarakat.

Kreatifitas juga sangat dibutuhkan dalam hal pemasaran. Dalam 
membuat iklan dibutuhkan pula ide-ide cemerlang, biasanya ide tersebut 
datang dari suatu pemikiran fantasi atau mimpi yang di luar batas. 
Kreatifitas memang sulit dibatasi dari seorang pelaku pembuat iklan. 
Karena dari ide dan kreatifitas yang sangat cemerlang dan gila itu lah 
mereka dapat membuat karya yang sangat baik dan fantastik. Pelaku iklan 
juga pasti mempunyai sumber daya yang rata-rata mempunyai skill dan 
ide-ide yang cemerlang. Sehingga mereka juga dapat membuat karya 
dengan memvisualisasikan dalam bentuk visual dan juga suara.

Di era ini untuk mengembangkan suatu kreatifitas harus sesuai 
dengan nilai dan norma yang sudah berlaku. Saat ini sudah banyak 
pelaku iklan yang sudah menyeleweng. Tak hanya pelaku iklan, oknum-
oknum dalam internet pun juga ikut andil dalam penyelewengan 
tersebut. Karena itulah di masa perkembangan media yang pesat ini 
sudah tentu menggeser nilai-nilai yang baik menjadi sangat buruk, 
seperti nilai-nilai kesusilaan, norma agama, dan norma hukum. 
Media saat ini seharusnya menjadi alat pemudah bagi manusia untuk 
perbuatan yang baik, tetapi media justru menjadi sebuah alat baru 
untuk oknum-oknum tertentu dalam hal mencari peruntungan dengan 
cara yang tidak halal dan baik. Seperti halnya dalam hal prostitusi, 
narkoba, penipuan, dan perjudian. Perjudian disini mencakup dalam 
hal perjudian apapun, termasuk judi togel, judi poker, dan juga judi 
bola yang sudah semakin marak di khalayak luas.

Tak hanya dalam setiap liga di wilayah Indonesia, judi bola online 
ini sudah mencakup dalam wilayah yang sangat luas. Judi bola online 
saat ini sudah mencakup dari seluruh negara di dunia. Dan sudah 
berupa-rupa judi yang dilakukan, dari tebak skor, tebak baju tim 
yang digunakan, bahkan tebak kartu yang dikeluarkan oleh wasit. 
Tetapi hal sepele tersebut digunakan oknum yang tak bertanggung 
jawab untuk melakukan perjudian bola tersebut. Menurut pasal 303 



Titik di Noda
(Ketika Etika Dinomorduakan)

 | 45 

ayat 3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan 
bahwa, “Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, 
dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung 
pada peruntungan belaka, juga karena pemainya lebih terlatih atau 
lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan 
perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara 
mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala 
pertaruhan lainnya.”

Dari pasal yang disebut dapat dipahami bahwa perbuatan judi 
harus memenuhi unsur mendapatkan untung yang tergantung pada 
peruntungan belaka. Bahkan penyakit sosial judi ini kini mampu 
menjawab tantangan zaman, judi saat ini sudah memasuki ke 
jaringan media. Berbagai bentuk iklan situs perjudian sudah banyak 
bermunculan. Seperti dalam bentuk link “tautan” yang dimana jika 
kita klik sudah langsung merujuk pada situs perjudian bola tersebut 
dan semua orang yang sedang berada pada browser tersebut dapat 
mengakses website perjudian itu dengan sangat mudah. Kemunculan 
iklan tersebut tentu juga sangat menggangu kebiasaan dan keleluasaan  
pengunjung pada situs terkait.

Etika Pariwara Indonesia (EPI) adalah salah satu bentuk konkret 
dan pasti tindakan preventif Dewan Periklanan Indonesia (DPI) 
untuk melindungi kepentingan industri periklanan di Indonesia. 
Dalam periklanan tentu juga harus menggunakan etika yang baik, 
posisi penting dalam periklanan yaitu dalam struktur nilai moral. 
Hal tersebut juga sangat mendukung ketentuan perundang-undangan 
sebagai struktur nilai hukum. Etika Pariwara Indonesia (EPI) adalah 
salah satu pedoman yang kuat bagi periklanan di Indonesia, yang 
mengandung isi berupa normatif dalam hal tata krama dan tata cara 
dalam penayangan dan periklanan yang baik.

Iklan judi bola online ini termasuk dalam pariwara yang dilarang 
dalam buku pedoman Etika Pariwara Indonesia (EPI) hal ini tercantum 
dalam butir 2.26 tentang ketentuan tata krama EPI yang berbunyi, “Segala 
bentuk perjudian dan pertaruhan tidak boleh diiklankan baik secara jelas 
maupun tersamar”. Maka dari itulah semua bentuk iklan perjudian dalam 
bentuk apapun seharusnya tidak boleh ditayangkan dan diiklankan.
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Gambar 2.3. Iklan tersebut merupakan iklan dalam bentuk pop up iklan, dimana 
iklan tersebut sangatlah menggangu kebiasaan dan keleluasaan pengunjung untuk 

mengakses situs terkait.

Dalam butir 4.5.1 EPI diatur mengenai etika periklanan pada media 
internet yaitu “Tidak boleh ditampilkan sedemikian rupa sehingga 
menggangu kebiasaan atau keleluasaan khalayak untuk merambah 
(to browse) dan berinteraksi dengan situs terkait, kecuali telah diberi 
peringatan sebelumnya”. 

Maka jika sebuah iklan sudah sangat menggangu kebiasaan atau 
keleluasaan khalayak sudah tentu melanggar etika dan tata krama 
dalam hal periklanan. Sudah jelas tercantum dalam kitab EPI jika iklan 
tersebut sudah jelas melanggar.

Gambar 2.4 dan 2.5. Iklan judi bola di atas merupakan iklan berjenis banner yang mana 
iklan tersebut juga menganggu pandangan khalayak dalam mengakses situs tertentu.
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Segala bentuk iklan judi adalah suatu iklan uang kontennya 
melanggar undang-undang dapat disimpulkan bahwa iklan judi 
tersebut termasuk iklan yang menggangu khalayak dalam mengakses 
situs tertentu. Iklan tentang judi bola online ini telah diatur dalam 
Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) No. 
11 tahun 2008 pasal 27 ayat (2) tertulis bahwa, “Setiap orang dengan 
sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentranmisikan 
dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau 
dokumen yang memiliki muatan perjudian.” Ancaman pidana bagi 
pelanggaran pasal 27 ayat (2), diatur dalam pasal 45 ayat (1) UU ITE 
yaitu pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling 
banyak Rp 1 miliar.

Sudah seharusnya pihak pengiklan judi bola online dan juga 
pemilik dari situs perjudian tersebut sadar bahwa pengakses situs 
dengan iklan yang terpampang langsung tersebut tidak hanya diakses 
oleh orang yang cukup umur bahkan remaja yang sedang menginjak 
belasan tahun saat ini sudah dapat mengakses situs dengan iklan 
tersebut. Dan juga para penegak hukum sudah seharusnya menutup 
situs perjudian online tersebut agar tidak lagi ada muncul judi-judi 
lainya. Jika para remaja tersebut dan mengakses situs perjudian dan 
melakukan kegiatan perjudian maka hancurlah penerus bangsa bagi 
negara kita ini yaitu negara Indonesia. Mereka merupakan bibit-bibit 
yang sangat baik bagi bangsa jika mereka dapat mengakses situs yang 
baik dan benar sesuai dengan apa yang harus diajarkan pada remaja-
remaja penerus bangsa tersebut.  
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Geliat Bisnis Online Perusak Khalayak Maya: 
Iklan Judi Online Peraja Dunia Maya

Taufik Sugiarto

Seperti yang telah kita pahami dan ketahui bahwasanya per-
kembangan teknologi terhadap bisnis dunia periklanan telah ber-
kembang pesat, tidak hanya melalui perangkat konvensional saja seperti 
televisi, koran, radio, majalah dan lain sebagainya. Menurut Mitchell, 
Moriarty dalam bukunya yang berjudul “Advertising” menyebutkan 
bahwasanya dunia periklanan merupakan sebuah penciptaan pesan 
dan mengirimkanya kepada orang dengan harapan orang itu akan 
bereaksi dengan cara tertentu (Moriarty, 2011: 6). Sedangkan iklan 
menurut Santosa (2002) dalam Muktaf, menegaskan bahwa iklan 
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 
(Muktaf, 2015: 4).

Hal tersebut juga tak terlepas dari komunikasi yang tercipta di antara 
pesan iklan dengan audience yang dituju. Komunikasi sendiri merupakan 
proses dimana seorang individu (komunikator) mengoperkan perangsang 
(biasanya lambang-lambang bahasa) untuk mengubah tingkah laku 
individu yang lain (komunikan) (Holvand dalam Setiadi, 2003: 167). Selain 
Holvand komunikasi menurut Albig (2006) dalam Setiadi, menjelaskan 
bahwasanya komunikasi merupakan proses pengoperan lambang-
lambang yang berarti di antara individu (Setiadi, 2003: 167).

Bersama berkembangnya zaman dan kemampuan intelektual 
sumber daya manusia yang ada kini, masyarakat luas dapat mengakses 
sekaligus mendapatkan sebuah informasi khususnya pada bisnis iklan 
yang dengan mudah dapat khalayak ramai generasi milenial seperti 
saat ini dapatkan melalui dunia maya atau dapat juga disebut sebagai 
internet. Tak terkecuali seperti yang telah dikemukakan oleh Rothman 
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(1995) dalam bukunya yang berjudul “NetWorld” menegaskan bahwa 
hubungan Net atau guna internet telah merujuk pada jaringan yang 
lebih kecil mulai dari sistem lokal sampai ke Online, Computer Serve, 
Prodigy, Delphi, GEnie, Bitnet, Bix, eWorld, dan MCI Mail (Rothman, 
1995:2). Hal tersebut secara otomatis terjadi dikala kemudahan 
bercampur dengan bertambahnya majunya penemuan teknologi oleh 
para ilmuan bahkan khalayak umum didalam mengakses berita atau 
informasi melalui dunia maya teramat sangat mudah.

Hal tersebut dipermudah lagi dengan adanya kecanggihan-
kecanggihan fasilitas teknologi yang ada, mudahnya pengoperasian 
alat elektronik tersebut sampai tiada batasan ruang dan waktu bagi 
khalayak ramai untuk mengakses media maya atau internet tersebut 
dimana saja dan kapan saja. Hal tersebutlah yang berakhir dengan 
terbentuknya sebuah network communications atau komunikasi 
nirkabel yang berkesinambungan dengan mass communication yang 
tergabung di dalam jaringan komunitas nirkabel atau sering disebut 
dengan komunitas masyarakat maya yang merupakan sebuah 
kehidupan masyarakat manusia yang tidak dapat secara langsung 
diindera melalui penginderaan manusia, namun dapat dirasakan dan 
disaksikan sebagai realitas (Burhan, 2011: 164).

Selain itu jaringan komunitas nirkabel sendiri merupakan 
jaringan yang dapat membuat orang terhubung satu dengan yang lain. 
Teknologi nirkabel sendiri sekarang digunakan untuk menghubungkan 
lingkungan, bisnis, dan sekolah keentitas luas yang saling terkait, dan 
samar-samar yang dikenal sebagai internet (Flickenger, 2002: 04). 
Internet sendiri juga dapat diartikan dengan jaringan modern sebagai 
dampak pengembangan dari teknologi satelit (Nurudin, 2017: 66).

Dikarenakan dunia maya atau internet itu sendiri merupakan pangsa 
pasar yang tinggi akan bisnis periklanan selain faktor luasnya jangkauan 
akses yang bisa didapat, murahnya cost consumsion atau rendahnya 
biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan-perusahaan pemasang iklan 
untuk melakukan promosi dibanding dengan media massa yang lain, 
seperti yang telah dijelaskan oleh Muktaf (2015) dalam bukunya yang 
berjudul “Periklanan” menyebutkan di dalam hal budgeting iklan, sebagai 
pertimbangan untuk mengetahui dan mengukur seberapa banyak, dan 
seberapa lama kita dapat melakukan kampanye iklan (Muktaf, 2015: 155). 
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Dengan banyaknya pertimbangan atas biaya yang miring dengan 
sedemikian rupa maka tak heran jika kita sering menemukan banyaknya 
iklan online yang bertebaran di setiap sudut langit-langit website atau 
seringkali bermunculan menutupi laman situs yang kita buka. Selain hal 
tersebut, pihak pengiklan serasa dimanipulasi dengan adanya strategi 
penentuan posisi dalam program pemasaran yang telah menjadi standar 
pemasaran yang merupakan hasil kombinasi antara strategi produk, 
saluran distribusi, harga, dan promosi uang digunakan oleh perusahaan 
untuk menentukan posisinya terhadap pesaing utama dalam usaha 
memenuhi kebutuhan dan keinginan pasar sasaran (Cravens, 1999: 83).

Walau memang terlihat menguntungkan bagi penyedia layanan 
iklan maupun pihak pengiklan, namun semakin hari maraknya 
penggunaan iklan di internet semakin tak beraturan dan lebih 
cenderung melanggar peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Hal 
tersebut diperparah lagi terikat dengan adanya kesinambungan strategi 
pemasaran terhadap logika pemasaran dimana perusahaan berharap 
untuk menciptakan nilai pelanggan dan mencapai hubungan yang 
menguntungkan (Kotler dan Armstrong, 2008: 58). 

Hal tersebut berakhir pada salah satu pelanggaran iklan yang 
bertujuan meraih keuntungan sebanyak mungkin yang dapat kita 
temukan dengan perwujudan maraknya penyebaran iklan judi online 
yang kian hari kian memanas, bahkan hingga kini iklan online tersebut 
tengah berani mengekspos tayangan-tayangan yang sangat vulgar 
seperti iklan online di bawah ini.

Gambar 2.6 dan 2.7. Iklan judi online yang tengah menjamuri langit-langit website 
ternama.
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Iklan online di atas tersebut sudah sangat jelas melanggar dan 
bertentangan dengan Etika Pariwara Indonesia ( EPI ) tentang ketentuan 
tata krama isi iklan, pasal 1.26 tentang pornografi dan pornoaksi 
yang berbunyi, “Iklan tidak boleh mengeksploitasi erotisme atau 
seksualisme dengan cara apa pun”, selain melanggar hal tersebut, iklan 
judi online tersebut juga telah melanggar EPI tentang ragam iklan pasal 
2.26 mengenai taruhan yang berbunyi “Segala bentuk perjudian dan 
pertaruhan tidak boleh diiklankan baik secara jelas maupun tersamar”. 
EPI juga menyebutkan pada tata krama tentang ketentuan, pasal 3.2 
tentang perempuan yang berbunyi “Iklan tidak boleh melecehkan, 
mengeksploitasi, mengobyekkan atau mengornamenkan perempuan 
sehingga memberi kesan yang merendahkan kodrat, harkat, dan 
martabat mereka”.

Dengan beredarnya iklan judi online tersebut juga dapat berdampak 
buruk bagi kaum muda yang masih belum cukup umur mengingat iklan 
tersebut berada di sebuah situs umum tanpa batasan waktu dan umur 
dalam mengaksesnya, sudah jelas bahwa setiap orang yang mengakses 
entah dari kalangan muda hingga tua dapat dengan leluasa melihat 
iklan judi online tersebut yang tentunya membawa dampak negatif bagi 
pemikiran intelektual muda yang tengah mengakses laman situs tersebut.

Gambar 2.8. Salah satu laman situs streaming film yang dipenuhi oleh iklan online 
dengan berbagai macam pelanggaran kode etik periklanan.
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Selain banyaknya iklan yang “tak senonoh” pelanggar kode etik 
iklan, secara tak langsung iklan-iklan tersebut dapat mengganggu 
khalayak pengakses internet itu sendiri dengan penyajian begitu 
banyaknya iklan judi online bertebaran menutupi laman website. Selain 
melanggar EPI tentang ketentuan tata krama isi iklan dan tentang 
ragam iklan di atas, iklan judi online di atas juga telah menunjukan 
keerotisan tubuh wanita yang sekaligus sudah menyasar pada tahap 
pengeksploitasian tubuh wanita, bahkan dapat merujuk pada pelecehan 
wanita dengan foto-foto yang memperlihatkan bentuk likuk-pikuk 
tubuh wanita dengan jelas langsung di hadapan publik.

Hal tersebut telah bertentangan dengan Undang-undang No. 44 
Tahun 2008 tentang Pornografi pasal 1 yang menyatakan bahwa (1) 
Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, 
gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau 
bentuk pesan lainya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan 
pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi 
seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat, (2) Jasa 
pornografi adalah segala jenis layanan pornografi yang disediakan oleh 
orang perseorangan atau korporasi melalui pertunjukan langsung, 
televisi kabel, televisi teresterial, radio, telepon, internet, dan komunikasi 
elektronik lainya serta surat kabar, majalah, dan barang cetakan lainya.

Selain telah melanggar peraturan tertulis yang telah dengan jelas 
tertera pada EPI dan undang-undang yang ada, di dalam ajaran agama 
Islam, baik iklan judi online maupun perbuatan judi itu sendiri sudah 
sangat jelas dilarang keras melalui surat Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi :

إِنََّما اْلَخْمُر َواْلَمْيِسُر َواْلَْنَصاُب َواْلَْزَلُم ِرْجٌس ِمْن َعَمِل الشَّْيَطاِن فَاْجتَنِبُوهُ لَعَلَُّكْم 
تُْفِلُحوَن إِنََّما يُِريدُ الشَّْيَطاُن أَْن يُوقَِع بَْينَُكُم اْلعَدَاَوةَ َواْلبَْغَضاَء فِي اْلَخْمِر َواْلَمْيِسِر 

َلةِ فََهْل أَْنتُْم ُمْنتَُهوَن ِ َوَعِن الصَّ َويَُصدَُّكْم َعْن ِذْكِر للاَّ
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) 
khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib 
dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah 
perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.” 

Di dalam surat Fatih ayat 6 sendiri telah tertera bahwa segala 
perbuatan yang dilanggar di dalam agama Islam merupakan amalan 
syaitan denagn bunyi surat sebagai berikut :



Titik di Noda
(Ketika Etika Dinomorduakan)

 | 53 

ا إِنََّما يَْدُعو ِحْزبَهُ ِليَُكونُوا ِمْن أَْصَحاِب السَِّعيِر إِنَّ الشَّْيَطاَن لَُكْم َعدُوٌّ فَاتَِّخذُوهُ َعدُوًّ
Artinya: “Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagimu, maka 
anggaplah ia musuh(mu), karena sesungguhnya syaitan-syaitan itu 
hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni 
neraka yang menyala-nyala.”

Dengan pelanggaran di dunia periklanan yang merugikan banyak 
pihak, bukan hanya merugikan pihak penyedia jasa iklan namun juga 
merugikan pihak khalayak pengguna dunia maya  dalam mengakses 
sebuah konten yang seharusnya tidak terpampang di depan umum 
secara bebas. Hal tersebut sudah sepatutnya pihak-pihak penyedia 
iklan dapat mengkaji dan selektif dalam memilih atau melayani 
client dengan melihat isi atau konten iklan terhadap peraturan dan 
ketentuan yang telah ditetapkan tanpa memandang keuntungan usaha 
periklanan duniawi semata, selain hal tersebut penulis mengajak 
kepada seluruh masyarakat untuk setidaknya dengan bersama-sama 
mendidik dan membatasi akses dunia maya pada generasi muda 
terhadap konten-konten yang tidak sepantasnya dipampangkan dan 
dilihat secara langsung maupun tak langsung di dunia maya, dengan 
harapan menumbuhkan keberlanjutan penerus bangsa kaum muda 
yang berintelektual dan melek teknologi tanpa terpengaruh oleh segala 
bentuk konten yang dapat berdampak buruk dan merusak moral bagi 
segala penerus bangsa.
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Iklan L-Men Gain Mass : Menjual Eksploitasi 
Perempuan untuk Menarik Konsumen

Nisa Farhah Shofwah

Perkembangan teknologi membawa banyak perubahan pada 
kehidupan manusia pada zaman modern ini. Salah satunya akses 
informasi menjadi semakin cepat, mudah kita dapatkan dimana dan 
kapan saja. Seperti jenis media massa baru karena perubahan teknologi 
terbentuklah new media seperti blog, website atau laman berita khusus, 
video streaming, dan berbagai media lain yang dapat mentransfer 
informasi dengan mudah ke mana saja. Hadirnya bebagai revolusi dan 
kemajuan teknologi, mulailah istilah periklanan masuk ke dalam new 
media ini.

Kini Youtube menjadi salah satu sasaran perusahaan untuk 
memasarkan produknya karena di zaman generasi milenial Youtube 
tidak bisa lepas dalam kehidupan sehari-hari. Youtube merupakan situs 
website berbagi video yang sekarang sedang populer  yang memiliki 
berbagai macam konten di dalamnya, maka dari itu kegiatan periklanan 
sekarang tidak hanya melalui televisi, radio, media cetak saja tetapi 
sudah menjelajah ke new media.

Iklan sebuah alat pemasaran untuk mengarahkan bentuk komunikasi 
yang penting antara pihak produsen maupun konsumen, disisi lain iklan 
membantu produsen mencapai keuntungan dan mampu memberikan 
alternatif bagi konsumen dalam mengambil keputusan pembelian. 
Menurut Klepper, iklan atau advertising berasal dari bahasa latin, ad-
vere berarti mengoperkan pikiran atau gagasan kepada pihak yang lain, 
jika pengertian ini kita terima maka sebenarnya iklan tidak ada bedanya 
dengan pengertian komunikasi satu arah (Klepper, 1986:17).

Setiap perusahaan menjalankan periklanan pasti dengan tujuan 
yang berbeda-beda dan berkaitan dengan keadaan perusahaan itu 
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sendiri. Menurut Philip Kotler, tujuan periklanan mengacu pada 
keputusan perusahaan tentang penetapan sasaran pasar, penentuan 
posisi pasar, dan marketing mix (Kotler, 2003: 3).

Di Indonesia sendiri memiliki beberapa ketentuan dalam 
menjalankan kegiatan periklanan yang diatur oleh hukum dan Etika 
Pariwara Indonesia (EPI) yang merupakan tata krama dan tata cara 
dalam periklanan Indonesia yang harus ditaati oleh perusahaan iklan 
yang ada di seluruh Indonesia. 

Namun iklan yang sudah dibuat tidak selalu benar-benar mentaati 
hukum dan etika yang berlaku karena iklan sekarang hanya memikirkan 
keuntungannya saja tanpa memikirkan pesan apa dan bagaimana isi 
pesan yang akan disampaikan pada iklan tersebut.

Begitu besar peran dan pengaruh yang dimiliki iklan semakin 
disadari oleh para produsen sekarang banyak biro periklanan yang 
memproduksi iklan. Semakin banyak iklan yang dibuat ini merupakan 
keberhasilan iklan sebagai alat pemasaran untuk mempromosikan 
produk. Tetapi masih banyak iklan-iklan yang melanggar aturan yang 
telah ditetapkan oleh pemerintah. Seperti salah satu iklan yang selalu 
menampilkan perempuan sebagai daya tarik pria memanfaatkan bagian 
tubuh wanita untuk penarik sekaligus menciptakan kesan tertentu. 

Hal ini dapat kita lihat pada iklan susu suplemen L-Men yang 
bertema Gain Mass  yang menjadikan perempuan sebagai daya tarik 
pria dalam iklan ini.                  

Gambar 2.9. Iklan susu suplemen L-Men dengan tema Gain Mass yang menampilkan 
perempuan memakai baju sexy dan memperlihatkan bentuk tubuhnya.
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Gambar 2.10. Ekspresi wajah kedua pria ketika melihat perempuan sexy dalam iklan 
L-Men.

Iklan yang mulai beredar mulai 15 April 2015 di Youtube bisa diakses 
melalui www.youtube.com/watch?v=fONCpqlCee8 di channel “L-Men 
Official”. Dalam iklan ini terlihat perempuan sedang berjalan di tengah 
kolam renang memakai baju sexy dan dengan sengaja memperlihatkan 
bagian paha agar bentuk tubuhnya terlihat seolah perempuan tersebut 
ingin mendapatkan perhatian kedua pria tersebut. Hal tersebut bisa 
dianggap pelanggaran terhadap EPI pada tata krama pasal 3.2 yang 
berbunyi, “Perempuan Iklan tidak boleh melecehkan, mengeksploitasi, 
mengobyekkan, atau mengornamenkan perempuan sehingga memberi 
kesan yang merendahkan kodrat, harkat, dan martabat perempuan”. 
Dengan  adanya  adegan  tersebut  iklan  ini  bisa  dibilang  termasuk  
iklan  yang menampilkan  perempuan  yang menggoda kedua pria 
tersebut dan memberi kesan merendahkan martabat perempuan. Itu 
juga termasuk dalam pornografi dimana menampilkan gambar dengan 
pesan di dalamnya yang mengeksploitasi erotisme atau seksualitas. 

Di dalam Undang-undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi 
terdapat pada pasal 1 ayat 1 yang berbunyi, “Pornografi adalah gambar, 
sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, 
kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui 
berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka 
umum yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar 
norma kesusilaan dalam masyarakat”.

Pada dasarnya perempuan terkadang hanya dipakai sebagai 
pemanis saja dan itu tidak ada hubungannya dengan pesan iklan. 
dan di dalam iklan sumplemen L-Men mereka ditampilkan dengan 
pakaian sexy, membuka sedikit dadanya dan menunjukan betis yang 
indah hal ini hanya untuk menimbulkan perhatian saja. Menurut Afif 
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Agung Suasana, daya tarik seksisme tampaknya digunakan untuk 
mendongkrak nilai instrinsik produk (Suasana, 2001:186).

Gambar 2.11 dan 2.12. Menampilkan adegan terlalu mesra layaknya suami istri.

Selain itu dalam iklan L-Men Gain Mass ini menampilkan adegan 
mesra seperti hubungan suami-istri. Menurut Laura Mulvey, apa yang 
diperlihatkan dalam berbagai iklan yang menampilkan perempuan 
dalam imajinasi seks tersebut menunjukan bahwa perempuan telah 
dijadikan sebagai obyek tontonan untuk memenuhi hasrat laki-laki dan 
obyek imajinasi serta fantasi seksual laki-laki yang disebut sebagai sensual 
pleasure laki-laki (Mulvey, 1974:186). 

Jika dilihat dari gambar tersebut, iklan ini melanggar dua Etika 
Pariwara Indonesia (EPI) pada pasal 1.26 Pornografi dan Pornoaksi Iklan 
tidak boleh mengeksploitasi erotisme atau seksualitas dalam bentuk dan 
dengan cara apa pun. Dan pada pasal 3.3.3 tentang Seksualitas bahwa baik 
pria maupun wanita tidak boleh dieksploitasi secara seksual. 

Terlihat jelas bagaimana dalam iklan ini bahwa perempuan hanya 
sebagai daya tarik saja dan menimbulkan presepsi bahwa perempuan 
lebih suka pada pria bertubuh atletis daripada pria bertubuh kurus. Pria 
yang memiliki tubuh atletis sudah pasti akan mendapatkan peluang untuk 
mendapat wanita sexy. Oleh karena itu, bahwa bias gender pada iklan 
dalam aspek ini, cenderung lebih mencerminkan realitas empiris di tengah 
masyarakat. 

Pihak-pihak perusahaan periklanan seharusnya melakukan upaya 
agar iklan-iklan seperti ini yang bernilai negatif tidak terjadi lagi dalam 
mempromosikan iklan apapun itu termasuk iklan suplemen L-Men 
Gain Mass, iklan yang ditujukan untuk pria seharusnya menayangkan 
bagaimana keseharian mereka untuk membuat tubuh yang atletis tanpa 
harus melibatkan perempuan sexy untuk memperkuat daya tarik dalam 
iklan L-Men Gain Mass ini.
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Iklan Online yang Mengganggu Peselancar Maya

Adimas Firman Yudanto

Dewasa ini perkembangan teknologi semakin maju dan semakin 
canggih dalam membantu kerja manusia menjadi lebih cepat dan 
ringkas. Menyampaikan informasi pada zaman sekarang pun jadi lebih 
mudah, tidak hanya melalui koran, radio, tabloid, dan lainnya. Media 
massa memiliki pengaruh besar dalam mempengaruhi pandangan 
dan sikap masyarakat. Kemunculan new media saat ini menjadikan 
penyebaran informasi menjadi lebih cepat. Menurut Scott M. Cutlip 
dalam bukunya “Effective Public Relations” menyatakan bahwa, internet 
adalah perkembangan atau revolusi dari komunikasi yang sangat luas. 
Dunia digital telah merubah komunikasi di dalam suatu kelompok dan 
di antara kelompok publik yang berbeda-beda (Cutlip, 2006: 287).

Iklan sendiri merupakan salah satu hal yang sering dikonsumsi 
oleh masyarakat kita. Menurut Wright (1978), iklan adalah proses 
komunikasi yang sangat penting bagi pemasaran produk, memberikan 
layanan serta gagasan yang melalui saluran tertentu dalam bentuk 
informasi persuasif (dalam Widyatama, 2007: 15). 

Menurut Santosa (2002) dalam Muktaf, 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 (Muktaf, 
2015: 4).

Iklan secara umum merupakan bentuk atau upaya suatu 
perusahaan untuk mengkomunikasikan produknya terhadap 
konsumen. Iklan sendiri dibuat untuk mempromosikan produk atau 
jasa sang pengiklan kepada para target konsumen. Untuk mencapai 
targetnya, para pengiklan membungkus produknya dengan cara yang 
sangat persuasif sehingga para target konsumennya tertarik kepada 
produk atau jasa sang pengiklan.
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Karena teknologi saat ini terus berkembang, saat ini iklan tidak hanya 
ditampilkan melalui media cetak konvensional seperti koran, poster, 
baliho, dan media lain seperti televisi atau radio. Iklan saat ini juga mulai 
bermunculan di internet. Secara teknis, internet adalah sistem jaringan 
komputer internasional yang saling terhubung (Moriarty, 2015:347).

Di Indonesia, tata krama dan tata cara periklanan sudah diatur melalui 
Etika Pariwara Indonesia (EPI). Aturan-aturan dalam EPI ini dibuat 
dengan tujuan supaya iklan-iklan yang ditampilkan kepada masyarakat 
selaras dengan nilai dan norma yang ada. Namun, pada kenyataannya 
masih banyak ditemui iklan-iklan yang melanggar aturan-aturan yang 
sudah tertulis di EPI ini. Pelanggaran ini terjadi juga pada iklan yang 
banyak bermunculan di internet.

Pada kasus ini, penulis menggunakan contoh salah satu platform 
media sosial yang ada di internet yaitu Instagram. Instagram sendiri sering 
menjadi sasaran pengiklan untuk mempromosikan produknya. Karena, 
di zaman sekarang ini banyak masyarakat yang memiliki akses internet 
memiliki akun Instagram. Kebanyakan iklan-iklan di Instagram ini 
terbilang cukup ngawur dan sangat mengganggu, karena para pengiklan 
ini melakukan spam di kolom-kolom komentar akun Instagram secara 
acak. Spam sendiri pada awalnya banyak bermunculan di surat elektronik 
atau biasa disebut spam e-mail. Spam email yaitu e-mail yang dikirimkan 
kepada ribuan penerima secara acak. Tetapi, pada zaman sekarang spam 
telah banyak bermunculan tidak hanya di surat elektronik tetapi juga di 
banyak platform media sosial seperti Instagram. 

Gambar 2.13 dan 2.14. Iklan obat diet dan peninggi badan di Instagram.
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Iklan online di atas sudah sangat jelas melanggar dan bertentangan 
dengan Etika Pariwara Indonesia (EPI) tentang Bahasa pada pasal 
1.2.3 yang berbunyi, “(a) 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; (b)  Penggunaan kata 
”halal” dalam iklan hanya dapat dilakukan oleh produk-produk yang 
sudah memperoleh sertifikat resmi dari Majelis Ulama Indonesia, 
atau lembaga yang berwenang”. Iklan-iklan tersebut mengandung 
penggunaan kata-kata superlatif yang mana pada Etika Pariwara 
Indonesia (EPI) dilarang. Iklan seperti di atas ini muncul secara spam 
dan berulang-ulang di kolom komen Instagram orang-orang, yang 
sangat mengganggu pemilik akun. Akun-akun iklan spam seperti ini 
biasanya menyerang kolom komen akun Instagram secara acak yang 
memiliki banyak pengikut. Akun spam ini banyak bermunculan di 
akun Instagram artis atau influencer media sosial.

Jika ditelaah lebih lanjut, akun-akun ini sebenarnya diragukan 
kebenarannya, walaupun jumlah pengikutnya mencapai ribuan, 
tetapi isinya hanyalah akun-akun palsu yang memang sengaja dibuat 
untuk memperbanyak pengikut. Akun seperti ini pun juga sering 
memposting foto-foto produk dan juga testimoni dari pelanggan, dan 
biasanya akun-akun ini sering menggunakan embel-embel “Trusted” 
atau “Terpercaya” untuk meyakinkan para pengguna Instagram.

Iklan-iklan seperti ini memang sangat mengganggu kita sebagai 
pengguna Instagram, karena kemunculannya sangat sering dan 
komentarnya tidak relevan dengan apa yang kita kirim di Instagram. 
Untuk mencegah hal ini, kita bisa menggunakan fitur block atau 
report as spam agar akun-akun yang mengiklan dengan cara spam 
seperti ini bisa berkurang. Sedangkan para pengiklan juga seharusnya 
menggunakan cara lain untuk mengiklankan produknya tanpa 
mengganggu pengguna Instagram. Ada baiknya kita sebagai pengguna 
juga bisa memilih dan memilah informasi yang banyak bermunculan 
di dunia maya.
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Kemolekan dan Erotisme Perempuan 
yang Terekspos dalam Iklan Gery Snack Sereal

Yahya Warna Kusuma

Pada era yang serba canggih seperti saat ini, banyak orang 
memanfaatkan jejaring pada media online untuk mencari sebuah 
informasi. Media online sendiri memiliki berbagai aplikasi pada gawai 
untuk mengaksesnya. Di antaranya ada Youtube, Instagram, Twitter, 
dan lain sejenisnya. Hal ini merupakan kesempatan bagi para pengiklan 
untuk memasarkan produknya melalui media online. Media online/
new media adalah sebutan umum untuk sebuah bentuk media yang 
berbasis telekomunikasi dan multimedia (Siregar, 2005:20).

Dengan berkembangnya new media di era sekarang ini, tentunya 
tak lepas dari perkembangan internet network. Karena dengan 
berkembangnya internet jangkauan media baru akan bisa meluas 
secara keseluruhan di seluruh penjuru dunia. Kumpulan jaringan 
yang terkoneksi disebut internet network atau internet (Tanenbaum, 
1996:11).

Tanenbaum menulis dalam bukunya berjudul “Jaringan Komputer” 
bahwa tujuan pertama dari jaringan yaitu resourches sharing. Resourches 
sharing bertujuan agar seluruh program, peralatan, khususnya data bisa 
digunakan setiap orang yang ada pada jaringan tanpa terpengaruh oleh 
lokasi dan pemakai (Tanenbaum, 1996:2).

Dengan kata lain, seorang pengguna yang berada pada kejauhan 
dari data, tidak kesulitan untuk dalam mengakses data tersebut. 
Walaupun jarak terpaut antar benua di dunia ini, pengguna internet 
dapat mengakses data yang mereka inginkan melalui internet secara 
bebas sesuka hatinya, saat berada dimana dan kapan saja waktu yang 
mereka inginkan. Oleh karena itu untuk mengakses konten pada media 
sosial sangatlah mudah untuk melakukannya. 
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Periklanan adalah sebagai bentuk komunikasi berbayar yang 
menggunakan media interaktif untuk menjangkau audiensi yang luas 
dalam rangka menghubungkan sponsor yang jelas dengan membeli 
(audiensi sasaran) dan memberikan informasi tentang produk (barang, 
jasa, dan gagasan) (Moriarty dalam Muktaf, 2015:4).  Akan tetapi apa 
yang ditayangkan iklan Gery Snack Sereal yang beredar di Youtube 
ini, tidak menonjolkan informasi dari produknya. Sebaliknya Iklan ini 
malah menayangkan gerakan tarian yang menunjukkan erotisme dan 
mengeksploitasi tubuh perempuan. 

Berikut ini deskripsi dari iklan Gery Snack Sereal, iklan ini diunggah 
oleh akun Youtube resmi dari GarudaFood pada Jumat, 02 Maret 2018  ke 
Youtube. Iklan ini mengadopsi konsep dari iklan Tory Cheese Cracker yang 
terbit pada tahun 2009. Pada iklan ini terdapat adegan seorang perempuan 
berparas cantik dan dua orang laki-laki berbadan gempal. Dimana 
perempuan ini menggunakan baju ketat berwarna kuning dan celana 
berwarna putih, terlihat keduanya terbilang sangat minim. 

Sedangkan dua orang laki-laki berbadan gempal ini menggunakan 
pakaian ketat berwarna biru, topeng berwarna merah dan celana dalam 
berwarna merah yang tersisip di luar layaknya Superman. Dimana 
ketiga pemeran dalam iklan ini menunjukkan sebuah tarian dengan 
membuka lalu menutup kedua kakinya dengan posisi berdiri. Gerakan 
ini mengarah maju ke depan lalu mundur ke belakang, sehingga 
terciptalah gaya tarian dengan mengangkang. Di bawah ini merupakan 
gambar dari cuplikan tarian iklan Gery Snack Sereal.

Gambar 2.15. Tarian iklan Gery Snack Sereal.

Burhan Bungin menulis dalam buku “Sosiologi Komunikasi” 
bahwa pornoaksi adalah suatu penggambaran aksi gerakan, lenggokan, 
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liukan tubuh, penonjolan bagian-bagian tubuh yang dominan memberi 
rangsangan seksual sampai dengan aksi mempertontonkan payudara 
dan alat vital yang tidak disengaja atau disengaja untuk memancing 
bangkitnya nafsu seksual bagi yang melihatnya (Burhan, 2006: 342). 

Adegan pada iklan ini secara keseluruhan melanggar peraturan 
Etika Pariwara Indonesia (EPI) tentang ketentuan tata krama isi iklan, 
pasal 1.26 tentang Pornografi dan Pornoaksi yang berbunyi, “Iklan 
tidak boleh mengeksploitasi erotisme atau seksualitas dengan cara apa 
pun, dan untuk tujuan atau alasan apapun”.

Selain itu iklan ini juga melanggar ketetapan peraturan Etika 
Pariwara Indonesia (EPI) tentang ketentuan pemeran iklan, 
sebagaimana terdapat pada pasal 3.2 tentang perempuan yang 
berbunyi, “Perempuan Iklan tidak boleh melecehkan, mengeksploitasi, 
mengobyekkan, atau mengornamenkan perempuan sehingga memberi 
kesan yang merendahkan kodrat, harkat, dan martabat mereka”.

Adegan lain yang terdapat pada iklan Gery Snack Sereal terdapat pada 
detik 51 sampai detik 57, dimana perempuan berbaju kuning menunjukkan 
cara memakan produk ini dengan gaya yang seksi sembari rambut dari 
pemeran perempuan terkibas karena terkena terpaan angin, menjilat jari-
jari tangan dengan gaya bibir yang seksi. Dimana hal ini menunjukkan 
semiotik seksualitas yang terekspos pada pemeran perempuan tersebut, 
ditambah lagi dengan adanya suara desahan yang teramat jelas terdengar 
yakni, “Gery Snack Sereal, snack bisa, sereal bisa”. Di bawah ini merupakan 
penggalan dari iklan  Gery Snack Sereal  detik 51 sampai detik 57. Untuk 
lebih detailnya dapat mengakses alamat Youtube berikut ini  www.youtube.
com/watch?v=SyWu7r17lJI&t=10s

Gambar 2.16. Sensualitas  iklan Gery Snack Sereal  detik 51 sampai detik 57.
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Burhan Bungin menambahkan bahwa porno suara, yaitu suara, 
tuturan, kata-kata dan kalimat-kalimat yang diucapkan seseorang, 
yang langsung atau tidak langsung, bahkan secara halus atau vulgar 
melakukan rayuan seksual, suara atau tuturan tentang objek seksual 
atau aktivitas seksual (Burhan, 2006: 342).

Adegan yang terdapat pada detik 51 sampai detik 57 pada iklan ini 
melanggar ketetapan Peraturan Etika Pariwara Indonesia (EPI) tentang 
ketentuan pemeran iklan, sebagaimana terdapat pada pasal 3.3.3 
tentang gender yang berbunyi, “Seksualitas; bahwa baik pria maupun 
wanita tidak boleh dieksploitasi secara seksual”. Selain melanggar 
EPI, iklan Gery Snack Sereal ini juga melanggar kode etik dalam, 
Undang-undang P3SPS KPI No. 01/P/KPI/03/2012  pasal 18 ayat (i) 
yang berbunyi, “Dilarang menampilkan gerakan tubuh dan/atau tarian 
erotis”.

Dalam perspektif agama Islam sendiri, iklan ini melanggar 
ketentuan yang ada pada Al-Qur’an. Yakni tuntutan tentang menutup 
aurat, Allah berfirman dalam Al-Qur’an Surat an-Nur  ayat 31:

ِرِهنَّ َويَْحفَْظَن فُُروَجُهنَّ َوَل يُْبِديَن ِزينَتَُهنَّ إِلَّ َما ِت يَْغُضْضَن ِمْن أَْبَصٰ ْلُمْؤِمنَٰ  َوقُل لِّ
 َظَهَر ِمْنَها َوْليَْضِرْبَن بُِخُمِرِهنَّ َعلَٰى ُجيُوبِِهنَّ َوَل يُْبِديَن ِزينَتَُهنَّ إِلَّ ِلبُعُولَتِِهنَّ أَْو

نِِهنَّ أَْو نِِهنَّ أَْو بَنِٓى إِْخَوٰ  َءابَآئِِهنَّ أَْو َءابَآِء بُعُولَتِِهنَّ أَْو أَْبنَآئِِهنَّ أَْو أَْبنَآِء بُعُولَتِِهنَّ أَْو إِْخَوٰ
َجاِل ْربَِة ِمَن ٱلّرِ بِِعيَن َغْيِر أُ۟وِلى ٱْلِ نُُهنَّ أَِو ٱلتَّٰ تِِهنَّ أَْو نَِسآئِِهنَّ أَْو َما َملََكْت أَْيَمٰ  بَنِٓى أََخَوٰ
ِت ٱلنَِّسآِء َوَل يَْضِرْبَن بِأَْرُجِلِهنَّ ِليُْعلََم َما يُْخِفيَن ْفِل ٱلَِّذيَن لَْم يَْظَهُرو۟ا َعلَٰى َعْوَرٰ  أَِو ٱلّطِ

ِ َجِميعًا أَيُّهَ ٱْلُمْؤِمنُوَن لَعَلَُّكْم تُْفِلُحوَن ِمن ِزينَتِِهنَّ َوتُوبُٓو۟ا إِلَى ٱللَّ
Artinya: ”Katakanlah (wahai Nabi Muhammad) kepada wanita- 
wanita mukminah, ‘Hendaklah mereka menahan pandangan 
mereka, dan memelihara kemaluan mereka dan janganlah mereka 
menampakkan hiasan (pakaian, atau bagian tubuh) mereka kecuali 
yang (biasa) nampak darinya dan hendaklah mereka menutupkan 
kerudung mereka ke dada mereka”. 

Sudah jelas tercantum perintah pada Al-Qur’an, sebagai umat 
muslim untuk menutup auratnya dengan benar. Karena dengan 
menutup aurat secara benar dan sesuai tuntunan Al-Qur’an, dapat 
menghindari nafsu syahwat. Sehingga hal-hal yang berujung pada 
kejahatan pelecehan seksual akan terhindarkan.
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Teori Kultivasi adalah pengajaran pandangan bersama tentang 
dunia sekitar, peran-peran bersama, dan nilai-nilai bersama (Saverin 
dan Tankard dalam Suciati, 2017: 95). Dalam teori ini ditekankan bahwa 
jika seseorang melihat tayangan secara terus-menerus akan menyukai 
konten atau pesan dari tayangan tersebut dan akan melakukan hal 
yang berkaitan dengan tayangan tersebut. Penulis mengkhawatirkan 
jika iklan ini masih ditayangkan secara terus menerus, akan berimbas 
peniruan cara tarian yang vulgar dan erotis tersebut kepada penonton 
iklan tersebut nantinya. Selain itu penulis mencemaskan cara 
berpakaian yang minim oleh pemeran iklan Gery Snack Sereal. Penulis 
cemas jika cara berpakaian yang minim tersebut akan menjadi acuan 
bagi penonton iklan ini untuk ke depannya. 
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Kemudahan yang Disalahgunakan

Dito Fajar Ristiyanto

Saat ini kita hidup di zaman teknologi dimana segala macam aktifitas 
bisa dilakukan dengan cepat dan instan melalui media online. Dengan 
adanya perkembangan teknologi ini dapat mempermudah aktivitas kita, 
mulai dari komunikasi, informasi, hiburan dan segala macam kebutuhan 
lainnya dapat diakses dengan mudah. Menurut Nurudin dalam bukunya 
yang berjudul “Perkembangan Teknologi Komunikasi” menyebutkan bahwa 
teknologi diciptakan manusia untuk membantu menyelesaikan persoalan 
hidupnya sehari-hari (Nurudin, 2017:14).

Sebelumnya, masyarakat hanya menggunakan media massa sebagai 
saluran komunikasinya yang mana informasi tidak bisa didapatkan setiap 
waktu akan tetapi seiring dengan berkembangnya zaman muncul media 
baru yang disajikan secara online melalui situs di internet dan dapat diakses 
setiap waktu. Metode komunikasi berbasis internet telah mengubah 
lanskap media di dalam komunikasi organisasi-publik, Word Wide Web 
memiliki potensi untuk membuka komunikasi dengan audiens di seluruh 
dunia (Cutlip, 2006:289). Itu artinya semua orang yang terkoneksi dengan 
internet dan ingin mendapatkan suatu informasi bisa dengan mudah 
mendapatkan informasi tersebut di internet karena pada dasarnya internet 
memiliki sifat yang tidak mengenal tempat dan waktu. Internet dapat 
didefinisikan sebagai suatu metode yang mendunia untuk saling tukar 
menukar informasi dan berkomunikasi melalui komputer yang saling 
terkoneksi (George dalam Morissan, 2010:317).

Media online dapat disebut juga sebagai new media. Karena 
media online merupakan sarana perantara baru yang muncul berbasis 
digital. Salah satu bentuk penggunaan media baru saat ini yaitu iklan 
online. Dahulu kita mengetahui iklan hanya melalui media massa 
seperti koran, majalah, radio, televisi dan lainnya. Sebagaimana yang 
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kita tahu iklan merupakan strategi dalam pemasaran yang berfungsi 
untuk mempromosikan suatu produk barang ataupun jasa yang ingin 
diperjualbelikan. Internet merupakan jaringan global dan sebuah situs 
website dapat menjadi media promosi yang sangat efektif serta alat 
bantu pemasaran yang tangguh (Morissan, 2010:320).

Belakang ini iklan online banyak membantu dalam mempromosikan 
suatu produk barang atau jasa yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat 
dari berbagai kalangan. Namun disisi lain sebagian orang ada yang 
menyalahgunakan media online ini, contohnya yaitu menjadikan media 
online ini sebagai tempat iklan perjudian padahal dalam Etika Pariwara 
Indonesia (EPI) sudah tertera dengan jelas bahwa iklan perjudian itu 
tidak diperbolehkan, bisa dilihat tentang ragam iklan pada poin 2.26 yang 
menjelaskan tentang judi dan taruhan yang berbunyi, “Segala bentuk 
perjudian dan pertaruhan tidak boleh diiklankan baik secara jelas maupun 
tersamar”.

Pada hakekatnya perjudian sangat bertentangan dengan agama, 
kesusilaan, moral pancasila, serta membahayakan bagi penghidupan dan 
kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Dalam pandangan Islam sendiri 
perjudian sangatlah dilarang karena hanya akan mendapatkan kerugian 
semata. Kemudian banyak ayat-ayat dalam Al-Qur’an yang menjelaskan 
tentang dilarangnya berjudi, bisa kita lihat pada surat Al-maidah ayat 91 
yang artinya: “Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan 
permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar 
dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan 
sembahyang maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)”.

Gambar 2.17.  Iklan perjudian pada situs “LayarKaca21”.
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Sebelumnya mari sama-sama kita lihat pada gambar di atas. Konten 
iklan perjudian pada situs “LayarKaca21” ini menampilkan beragam 
warna yang mana dapat menarik minat orang yang berkunjung ke situs 
ini untuk mengunjungi situs judi tersebut. Kemudian juga terdapat 
satu iklan besar dan jelas tepat di tengah layar hingga menutupi konten 
utama yang menampilkan salah satu pemain sepak bola  terbaik dunia 
yaitu Lionel Messi dan juga beberapa iklan yang lebih kecil di bagian 
atas. 

Namun disisi lain dalam iklan perjudian ini menggunakan kata-
kata yang menurut penulis melanggar ketentuan bahasa yang ada 
di dalam Etika Pariwara Indoesia (EPI) yang mana iklan tersebut 
menggunakan pernyataan 100% di dalam iklannya. Sebagaimana 
telah dijelaskan 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 2.18.Iklan perjudian di situs “IndoXXi”.

Masih membahas tentang iklan judi online, bisa kita lihat di atas 
dalam iklan yang ada di situs “IndoXXi” menampilkan iklan dengan 
warna hitam yang menjadi dominan dan nampak lebih mewah. 
Kemudian bisa kita lihat pada gambar kiri atas dimana iklan ini 
menampilkan 2 orang perempuan yang tidak menggunakan pakaian 
dan menurut penulis itu sangat tidak layak untuk ditampilkan. 
Bayangkan saja apa yang akan terjadi jika yang membuka situs ini 
adalah anak-anak yang masih dibawah umur, tentu akan menimbulkan 
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rasa penasaran dan keinginan untuk mencari tahu lebih lanjut tentang 
gambar tersebut. 

Pornografi dikhawatirkan akan mengganggu anak-anak atau remaja 
sehingga mengalami gangguan psikis dan kekacauan dalam perilaku 
yang mirip dengan bila mereka mengalami pelecehan seksual. Dengan 
bahasa lugas, pornografi dianggap akan menimbulkan rangsangan 
seksual sehingga akan mendorong perilaku yang membahayakan atau 
merugikan orang lain dan dirinya sendiri (Haryatmoko, 2007: 94-
95). Selain itu telah disebutkan dalam Etika Pariwara Indonesia (EPI) 
tentang pornografi dan pornoaksi yang menyebutkan bahwa iklan 
tidak boleh mengeksploitasi erotisme atau seksualitas dengan cara apa 
pun, dan untuk tujuan atau alasan apa pun.

Selanjutnya pada iklan judi online yang terdapat pada gambar 
2.18 ini juga menggunakan bahasa yang terlalu vulgar dimana dalam 
iklannya menyebutkan kata-katanya “KONTOLKUDA.co”. selain 
itu juga kata-kata tersebut ditampilkan dengan huruf yang jelas dan 
nampak lebih besar di antara tulisan yang lainnya. Kata-kata tersebut 
menurut penulis tidak layak untuk ditampilkan karna memiliki makna 
yang erotis dan terlalu kasar. 
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Permainan Kata “Gratis” dalam Iklan Shopee

Syifa Sabila Azzahra Umasugi

Saat ini terdapat banyak sekali produk yang dihasilkan oleh 
produsen. Berbagai perusahaan pasti menghendaki produk-produk 
yang dihasilkannya dapat diterima masyarakat. Berkait dengan hal 
tersebut, maka produsen membutuhkan pihak lain yang mampu meng-
komunikasikan produknya secara professional kepada masyarakat 
sekaligus membangkitkan keinginan masyarakat untuk mengkonsumsi 
produk.

Periklanan adalah suatu cara untuk menciptakan kesadaran dan 
pilihan. Calon konsumen memerlukan informasi yang aktual mengenai 
produk yang akan dibeli. Infomasi  tersebut disampaikan melalui sejumlah 
media seperti koran, majalah, televisi, radio, dan  bahkan ada salah 
satu media yang dengan cepat menyebarkan segala informasi dengan 
sambungan internet dan dapat diakses oleh siapapun. Media tersebut 
adalah new media.

New media merupakan sebuah media yang muncul mengikuti 
perkembangan zaman menyangkut teknologi yang semakin maju 
di era globalisasi ini. Menurut Luckman (1990) dalam Widyatama, 
dituliskan bahwa iklan mampu mendorong kesadaran simbolik, 
kemudian kesadaran ini menimbulkan kesadaran konsumtif, dan 
kesadaran konsumtif menggiring konsumen pada kesadaran aktual 
(perilaku). Kesadaran-kesadaran tersebut membentuk dialetika yang 
dikendalikan oleh iklan (Widyatama, 2005: 150).

Di Indonesia, Masyarakat Periklanan Indonesia (MPI) mengartikan 
iklan sebagai segala bentuk pesan tentang suatu produk atau jasa 
yang disampaikan lewat suatu media dan ditujukan kepada sebagian 
atau seluruh masyarakat. Menurut Riyanto (2001) dalam Widyatama, 
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istilah periklanan diartikan sebagai keseluruhan proses yang meliputi 
persiapan, perencanaan, pelaksaan, dan pengawasan penyampaian 
iklan (Widyatama, 2005:16).

Menurut Kotler (1991) dalam Widyatama, mengartikan iklan 
sebagai semua bentuk penyajian non-personal, promosi ide-ide, 
promosi barang produk atau jasa yang dilakukan oleh sponsor tertentu 
yang dibayar (Widyatama, 2005:15).

Menurut teori efek minimal, iklan memberikan efek yang sangat 
kecil, atau efek minimal yang pada saat suatu produk benar-benar 
sangat diperlukan oleh para pembeli dalam kurun waktu tertentu 
(Liliweri, 1992:61).

Di balik keberhasilan iklan toko online Shopee yang merupakan 
toko online yang banyak diminati oleh masyarakat, sama seperti kasus 
yang pernah dilakukan oleh produk atau merek lain pada umumnya, 
toko online Shopee dianggap tidak sesuai dengan aturan yang terdapat 
dalam Etika Pariwara Indonesia (EPI).  

Gambar 2.19. Iklan Shopee menggunakan kata gratis.

Iklan yang mulai beredar pada tahun 2018 di Youtube ini bisa 
diakses melalui www.youtube.com/watch?v=anMN3Qh8t2I di channel 
SHOPEE Indonesia. Iklan toko online Shopee ini melanggar Etika 
Pariwara Indonesia, alasannya adalah karena memakai kata “gratis”. 
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.
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Dalam Etika Pariwara Indonesia (EPI), tanda asteris (*) tidak boleh 
digunakan untuk menyembunyikan, menyesatkan, membingungkan 
atau membohongi khalayak tentang kualitas, kinerja, atau harga 
sebenarnya dari produk yang diiklankan, ataupun ketidaksediaan 
sesuatu produk. Tanda asteris pada iklan hanya boleh digunakan untuk 
memberi penjelasan lebih rinci atau sumber dari sesuatu pernyataan 
yang bertanda tersebut.

Pada iklan Shopee sendiri tertulis “Beli Semua di Shopee Gratis 
Ongkir”, padahal konsumen harus berbelanja di toko online Shopee 
untuk dapat “gratis ongkir” tersebut minimal berbelanja harus lebih dari 
Rp. 90.000 untuk mendapat gratis ongkir. Sedangkan tanda asteris yang 
digunakan menyesatkan konsumen karena tidak memberi penjelasan 
yang lebih rinci pada saat iklan ditayangkan. Jadi, para konsumen akan 
mengira bahwa berapapun belanjanya akan mendapat gratis ongkir 
tapi ternyata tidak. Konsumen harus belanja minimal Rp. 90.000 untuk 
mendapat gratis ongkir tersebut. 

Gambar 2.20. Iklan Shopee yang mendramatisir.

Iklan bertujuan untuk memperkenalkan dan menampilkan suatu 
produk barang ataupun jasa dengan cara yang efektif sehingga dapat 
mempengaruhi target iklan untuk membeli produk barang ataupun jasa 
tersebut. Berdasarkan Etika Pariwara Indonesia (EPI) menurut Dewan 
Periklanan Indonesia (DPI) yang mengatakan bahwa iklan merupakan 
suatu pesan komunikasi pemasaran tentang suatu produk yang akan 
disampaikan melalui media dengan menggunakan bayaran. Dalam 
membuat iklan harus dapat membuat konsumen tertarik dengan iklan 
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yang kadang dibuat dengan cara yang menarik bahkan terkadang 
pesan yang disampaikan sangat dramatis. Iklan yang telah dibuat akan 
dikomunikasikan kepada khalayak luas dengan menggunakan media 
massa dan orang lain akan lebih mudah untuk menerima pesan iklan 
dengan demografis semua orang, semua usia, suku yang berbeda-
beda tanpa memandang latar belakang yang berbeda-beda. Iklan yang 
dinilai baik oleh semua konsumen dapat dilihat berdasarkan etika, 
moral, ataupun bisnis yang akan digunakan dan dipasarkan kepada 
khalayak ramai. 

Pelanggaran lain dalam iklan Shopee ini yaitu, dimana model 
wanita dalam iklan Shopee menggunakan baju yang ketat sehingga 
bentuk tubuhnya sangat kelihatan. Dalam Etika Pariwara Indonesia, 
iklan tidak boleh melecehkan, mengekspoitasi, mengobyekkan, 
atau mengornamenkan perempuan sehingga memberi kesan yang 
merendahkan kodrat, harkat, dan martabat mereka.

Gambar 2.21. Model perempuan menggunakan pakaian ketat sehingga bentuk 
tubuhnya kelihatan.

Teknik propaganda yang sering digunakan secara terselubung ialah 
menampilkan daya tarik seks setiap iklan. Kita rupanya tidak sadar banyak 
iklan menawarkan secara terang-terangan ataupun terselubung daya 
tarik seks untuk menarik pembelinya. Perhatikan penonjolan bagian-
bagian tubuh wanita, kecantikan wanita yang dipromosikan. Daya tarik 
seks mempunyai kemampuan tinggi untuk menarik daya beli khalayak 
umumnya.
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Teori A-T-R (Awaraness-Trial-Reinforcement) mengajarkan 
bahwa khalayak dapat dipengaruhi oleh iklan, hasilnya kita akan 
mendapatkan sekelompok orang yang relatif tetap memakai atau 
membeli produk-produk hasil iklan itu. Intinya bahwa setiap iklan 
harus ditata sedemikian rupa sehingga isinya dapat membangkitkan 
dan mengunggah kesadaran khalayak bahwa suatu produk yang 
diperlukan selama ini ternyata disediakan oleh orang lain. 
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Fenomena Iklan Pengobatan Alternatif 
di Koran Lokal

Putri Ines Ramadhani

Di zaman yang modern sekarang ini, perkembangan media cetak 
memang memudahkan masyarakat dalam menerima atau mencari 
sebuah informasi. Media cetak merupakan awal mulainya produk 
jurnalistik pertama kali. Media cetak merupakan media komunikasi 
yang bersifat tertulis atau tercetak. Media cetak adalah kumpulan 
berbagai media informasi yang dibuat (diproduksi) dan disampaikan 
kepada khalayak sasaran (pembaca) melalui tulisan (cetakan) 
dan seringkali disertai gambar sehingga dapat dilihat dan dibaca 
(Madjadikara, 2004: 12). Media cetak merupakan salah satu media 
massa yang paling populer, karena bisa dibawa kemana saja dan bisa 
dibaca berulang-ulang. Jenis media cetak yang beredar di masyarakat 
pun sangatlah beragam, salah satunya media cetak koran. 

Koran merupakan media massa tertua sebelum ditemukannya 
radio dan televisi. Koran dapat bertahan hingga saat ini karena 
kemudahan dan penyampaiannya yang massal, serta serentak. Peran 
koran terhadap pemberitaan massal kepada masyarakat mempunyai 
dampak luas bagi sosialisasi. Karena koran lebih serentak dan 
menyeluruh, serta mempunyai daya jangkau yang lebih luas. Harganya 
relatif lebih murah dibandingkan media informasi lainnya, sehingga 
lebih terjangkau oleh masyarakat. Koran biasanya diterbitkan dalam 
bentuk harian maupun mingguan. Jenis-jenis koran umum biasanya 
diterbitkan setiap hari, kecuali pada hari-hari libur. Selain itu, terdapat 
juga jenis koran mingguan yang biasanya lebih kecil dibandingkan 
dengan koran harian dan biasanya isinya lebih bersifat hiburan.

Koran ternyata tidak akan pernah mati karena ditinggalkan 
pembacanya. Media cetak jenis koran ini masih menjadi pilihan 
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pembacanya, karena beritanya yang aktual dan informasinya lebih rinci. 
Koran merupakan salah satu media cetak yang berisikan informasi 
aktual yang memuat tentang peristiwa atau berita penting terhangat 
dari berbagai aspek kehidupan manusia, seperti politik, sosial, ekonomi, 
budaya, olahraga, dan lain sebagainya. Koran merupakan salah satu 
media informasi yang sangat dikenal oleh seluruh masyarakat di 
Indonesia maupun di dunia. Koran memiliki pengaruh tersendiri 
dalam menyampaikan informasi dan dapat mempengaruhi khalayak 
masyarakat. Hampir semua fenomena atau kejadian di Indonesia selalu 
dimuat di koran. 

Perkembangan media cetak koran tidak akan lepas dari sebuah 
iklan. Iklan merupakan suatu proses komunikasi yang mempunyai 
kekuatan sangat penting sebagai alat pemasaran yang membantu 
menjual barang, memberikan layanan, serta gagasan atau ide-ide 
melalui saluran tertentu dalam bentuk informasi yang persuasif 
(Liliweri, 1992:20). Terkadang iklanlah yang mampu memberikan 
kehidupan kepada media cetak, karena sebagian besar pendapatan 
sebuah media cetak berasal dari iklan. Iklan dapat digunakan untuk 
menciptakan citra merek dan daya tarik simbolis bagi suatu perusahaan 
atau merek. Tujuan iklan itu sendiri adalah untuk memberi informasi, 
persuasi, mengingatkan para pembeli, menambah nilai atau membantu 
usaha promosi lainnya (Suyanto, 2007: 143).

Dalam dunia periklanan, Etika Pariwara Indonesia (EPI) hadir 
sebagai pedoman utama dalam mengatur sistem tata karma dan tata 
cara periklanan yang berlaku di Indonesia. Tujuan dari adanya EPI 
adalah untuk melindungi para pelaku periklanan dalam lingkup 
normatif agar dapat memperoleh hasil imbalan dari beriklan secara 
wajar tanpa adanya penyimpangan etika di dalamnya. 

Ada beberapa iklan yang cukup menimbulkan pelanggaran 
terhadap etika periklanan di Indonesia. Salah satu ragam iklan yang 
dimuat di koran adalah iklan pengobatan alternatif. Banyak ditemukan 
beberapa pelanggaran iklan seperti iklan-iklan pengobatan alternatif 
yang tidak masuk akal yang terdapat pada koran Harian Jogja hari Selasa, 
6 Maret 2018. Misalnya berbagai macam tabib yang bisa memperbesar 
payudara, menambah ketinggian tubuh, dan lain sebagainya. Belum 
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lagi iklan yang dapat mempengaruhi konsumen secara tidak wajar, 
menambah nafsu syahwat juga banyak ditemukan. Hal ini secara tidak 
langsung pengiklan “membodohi” konsumen, tetapi masih saja yang 
sering melakukan hal tersebut. Jumlah iklan yang terdapat pada koran 
Harjo ada sebanyak 543 iklan. Dua iklan diantaranya melanggar Etika 
Pariwara Indonesia (EPI). 

Gambar 3.1.  Iklan pengobatan alternatif, menggunakan kata gratis dan 100%.

Iklan di atas tidak sesuai dengan Etika Pariwara Indonesia 
(EPI) karena melanggar point 1.2.3 tentang kata-kata tertentu yang 
harus memenuhi ketentuan. Dalam iklan tersebut menggunakan 
kata “100%”. Pada iklan tersebut menggunakan kata “gratis”, yang 
seharusnya tidak boleh dicantumkan dalam iklan karena melanggar 
Etika Pariwara Indonesia (EPI) point 1.5. Seharusnya iklan tersebut 
mencantumkan harga yang jelas, agar konsumen mengetahui apa yang 
akan diperoleh dengan harga tersebut. Iklan di atas juga mengandung 
unsur pornografi, dari gambarnya sudah terlihat sangat jelas dengan 
pakaian yang terbuka dan seksi. Iklan pengobatan tersebut terlalu 
berlebihan dengan memberi jaminan “1 menit oles langsung panjang” 
yang seharusnya tidak boleh dinyatakan dalam iklan tersebut dan 
belum tentu juga ketika kita mengoleskan minyak bulus tersebut 
akan langsung panjang seketika. Pada iklan di atas sudah sangat jelas 
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sekali untuk menjanjikan konsumen bahwa setelah memakai minyak 
bulus bisa membuat langsung panjang, besar, kuat, tahan lama. Iklan 
tersebut seakan-akan meyakinkan dan menjanjikan konsumen untuk 
berobat ke klinik tersebut. Minyak bulus dalam iklan tersebut belum 
tentu obat yang sesuai dengan izin indikasinya, bisa jadi minyak bulus 
tersebut palsu.  Selain itu, dalam iklan ini juga terdapat kata “tanpa efek 
samping” tanpa disertai keterangan yang memadai dari pemakaian 
produk minyak bulus tersebut, Hal ini bisa membuat kekeliruan pada 
masyarakat umum. 

Gambar 3.2. Iklan pengobatan alternatif, menggunakan kata ditangani langsung.

Iklan pengobatan alternatif ini menawarkan ramuan alami baik 
untuk lali-laki maupun perempuan yang dianggap tidak sesuai dengan 
Etika Pariwara Indonesia (EPI) karena melanggar point 1.26 yang 
seharusnya tidak boleh mengeksploitasi seksualitas dengan cara atau 
tujuan apapun, tetapi di iklan tersebut justru malah menampilkan 
kata “mengencangkan payudara” “ejakulasi dini”, padahal belum tentu 
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dengan pengobatan tersebut payudara akan terasa lebih kencang. 
Selain itu iklan di atas juga belum memiliki izin yang jelas dari 
instansi yang berwenang, menyalahgunakan simbol sebagai prasyarat 
penyembuhannya. Iklan di atas tidak memberikan keterangan yang 
jelas dan memadai mengenai produk yang diiklankan dan tidak 
memberikan informasi yang jelas. 

Dalam koran Harian Jogja pada hari Selasa, 6 Maret 2018 tercatat 
bahwa dari 543 iklan hanya ada 2 iklan yang menyalahi aturan Etika 
Pariwara Indonesia (EPI). Banyak di antara para konsumen yang belum 
menyadari akan pengaruh negatif terhadap iklan yang dimuat di koran 
Harian Jogja tersebut. Pengaruh negatif bahkan melakukan pelanggaran 
dalam kode etika periklanan masih sangat banyak ditemukan dalam iklan-
iklan di media cetak. Seharusnya iklan itu dibuat secara kreatif dan jangan 
sampai melanggar Etika Pariwara Indonesia (EPI). 
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Iklan Koran Diketik Tanpa Kode Etik

Muhammad Fahriza Khoiri

Iklan adalah segala bentuk pesan tentang suatu produk yang 
disampaikan melalui suatu media dan dibiayai oleh pemrakasa yang 
dikenal, serta ditujukan kepada sebagian atau seluruh masyarakat, agar 
masyarakat bisa mengetahui tentang berbagai produk baru yang  telah 
diproduksi oleh perusahaan tersebut. Dalam bahasa sederhananya, 
iklan adalah segala sesuatu yang disebarluaskan oleh media, baik 
media cetak maupun media elektronik, yang mengandung pesan (A’la, 
2010:19).

Salah satu media cetak yang populer di kalangan masyarakat yaitu 
koran. Media cetak ini isinya mencakup tentang informasi tentang 
kehidupan sehari-hari maupun berita yang sedang hangat dibicarakan 
publik. Koran memberikan informasi atau berita yang isinya lebih 
menitikberatkan informasi terkini yang ada di sekitar kita. Koran 
menjadi media informasi harian yng disajikan secara tercetak pada 
beberapa lembar kertas. Biasanya dicetak pada kertas dengan harga 
ekonomis yang rendah sehingga tidak terlalu riskan jika harus dibuang 
atau dijadikan pembungkus setelah informasi yang ada telah diterima. 
Media cetak yang satu ini dalam mengemas berita dibentuk dari 
beberapa bagian, ada bagian tentang berita kejahatan, berita olahraga, 
berita politik, berita perkembangan, pendidikan. Di era sekarang ini 
cakupan informasi yang dimuat sudah cukup luas. Di dalamnya pun 
tak luput pasti ada iklan-iklan yang ditampilkan di setiap halamannya, 
biasanya ada halaman khusus untuk iklan-iklan yang ditampilkan 
dalam koran.

Sebagai sebuah institusi komersil, koran mendapatkan penghasilannya 
dari iklan-iklan yang dipasang di koran tersebut. Iklan tersebut tersebar 
di berbagai halaman, disisipkan di antara tulisan-tulisan, atau disediakan 
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halaman tersendiri yang khusus menampung iklan. Pemasang iklan 
membayar sejumlah tarif tertentu kepada penerbit koran. Koran biasanya 
terbit setiap hari, namun ada juga yang terbit secara mingguan. Koran juga 
sangat bermanfaat bagi masyarakat untuk mengetahui kejadian-kejadian 
yang terjadi di suatu daerah atau di suatu negara. Tanpa koran, masyarakat 
tidak akan mengetahui kejadian-kejadian atau peristiwa yang tidak 
diberitakan di media lainnya. Dengan kata lain koran masih menjadi sarana 
sumber informasi bagi  masyarakat untuk meluaskan pandangannya tanpa 
harus hadir secara langsung untuk menggali informasi dari peristiwa yang 
tengah terjadi.

Iklan yang ditampilkan dalam koran juga beragam, mulai dari 
iklan biro jasa, pusat pengobatan, lowongan pekerjaan, peluang usaha, 
dan masih banyak lagi. Tujuan utama iklan bagi perusahaan (organisasi 
profit) adalah untuk meningkatkan penjualan prduk (barang/jasa) 
yang diperdagangkan dan meningkatkan keuntungan (laba) perusahan 
(Abdullah, 2016: 108).

Maka dari itu banyak para produsen iklan yang berlomba-lomba 
untuk memasang iklannya di media-media ternama, salah satunya 
di media cetak koran. Tentunya iklan yang dipasang di koran  adalah 
iklan yang berkualias, bermutu, serta menarik.

Sebuah kegiatan yang berhubungan dengan media massa seperti 
iklan tentunya mempunyai sebuah aturan atau etika yang terdapat 
dalam undang-undang (UU) dan Etika Pariwara Indonesia (EPI) 
yang diatur dan dibuat oleh pemerintah serta harus ditaati. Dengan 
demikian para pelaku periklanan harus senantiasa menaati seluruh 
aturan-aturan yang ada dengan memperhatikan isi dan makna dari 
iklan tersebut agar tidak melanggar etika periklanan yang telah diatur, 
dan dicantumkan dalam bentuk undang-undang. Hal ini bertujuan 
agar dalam melakukan pembuatan iklan tidak mengandung unsur-
unsur yang negatif atau berlebihan dalam iklan.

Namun dari sekian banyak iklan yang terpasang pada koran tak 
sedikit yang melanggar kode etik periklanan. Dalam periklanan ada 
empat prinsip yang harus diperhatikan dalam beriklan. Pertama, iklan 
tidak boleh menyampaikan informasi yang palsu dengan maksud 
untuk memperdaya konsumen. Masyarakat dan konsumen tidak boleh 



84 | Titik di Noda
(Ketika Etika Dinomorduakan)

diperdayakan oleh iklan palsu. Kedua, iklan wajib menyampaikan 
inforasi tertentu tentang produk tertentu khususnya yang menyangkut 
keamanan dan keselamatan manusia. Ketiga, iklan tidak boleh 
melakukan pemaksaan, lebih-lebih secara kasar dan terang-terangan. 
Yang keempat, iklan tidak boleh mengarah pada tindakan yang 
bertentangan dengan moralitas: tindak kekerasan, penipuan, pelecehan 
sosial, diskriminasi, perendahan martabat manusia, dan sebagainya. 
(Abdullah, 2016: 311)

Salah satu koran yang cukup banyak menampilkan iklan yaitu 
Koran Merapi. Koran harian yang beredar di Daerah Istimewa 
Yogyakarta (DIY) ini banyak menampilkan iklan-iklan. Namun dalam 
koran tersebut masih ditemui iklan yang melanggar Etika Pariwara 
Indonesia (EPI). Seperti iklan yang dimuat pada Koran Merapi edisi 
Kamis Pahing, 8 Maret 2018, halaman 6 yang menampilkan iklan pusat 
pengobatan alat vital. 

Gambar 3.3. Iklan pusat pengobatan alat vital Abah H. Mulya & Mak Irot yang 
mengandung unsur pelanggaran EPI dalam Koran Merapi, edisi Kamis Pahing, 8 

Maret 2018.

Dalam iklan di atas tertulis “Mengobati berbagai macam penyakit 
sampai tuntas”. Kalimat tersebut tentu melanggar EPI dalam bab 
obat-obatan. Dalam bab tersebut iklan tidak boleh menggunakan 
kata, ungkapan, penggambaran atau pencitraan yang menjanjikan 
penyembuhan, melainkan hanya untuk membantu menghilangkan 
gejala dari sesuatu penyakit.

Terlihat jelas bahwa di dalam iklan tersebut mengandung 
kalimat yang menjanjikan penyembuhan. Selain penggunaan kalimat 
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yang menjanjikan, dalam iklan tersebut juga terdapat kalimat yang 
berlebihan, dalam iklan tersebut terdapat kalimat “permanent”. Dimana 
kalimat tersebut bermakna berlebihan. Seperti yang disebutkan di 
dalam EPI pada bab obat-obatan. Dalam bab tersebut iklan tidak 
boleh menggunakan kata-kata yang berlebihan seperti “aman”, “tidak 
berbahaya”, “bebas efek samping”, “bebas risiko” dan ungkapan lain 
yang bermakna sama, tanpa disertai keterangan yang memadai.

Di dalam iklan pengobatan tidak sepantasnya menggunakan kalimat 
tersebut. Seharusnya penggunaan kalimat dalam iklan pengobatan 
harus sesuai dengan standar EPI, dimana dalam penulisannya tidak 
boleh mengandung kalimat yang berunsur menjanjikan penyembuhan 
sebuah penyakit dan tidak boleh menggunakan kalimat yang 
mengandung unsur pencitraan. Melainkan hanya untuk mengurangi 
gejala dari penyakit. Selain itu dalam iklan pengobatan alat vital 
tersebut juga melanggar EPI bab produk peningkat kemampuan seks, 
dalam poin tersebut dijelaskan bahwa produk obat-obatan, vitamin, 
jamu, pangan, jasa manipulasi, mantra dan sebagainya, tidak boleh 
secara langsung, berlebihan, dan atau tidak pantas, menjanjikan 
peningkatan kemampuan seks. Dalam iklan tertulis bahwa terdapat 
kalimat “memperbesar & panjang alat vital pria, kuat dan tahan lama, 
mani encer, ejakulasi dini” kalimat tersebut jelas melanggar EPI karena 
dalam iklan tersebut tidak pantas. 

Banyaknya iklan pengobatan tradisional yang terpasang di koran 
tampaknya masih harus dicermati dan diperbaiki agar tidak melanggar 
berbagai ketentuan yang mengatur tentang iklan. Pelangaran yang 
terjadi dapat disebabkan adanya ketidaktahuan atau pemahaman 
penyelenggara iklan tersebut atas aturan-aturan yang ada dalam 
periklanan. Sehingga perlu adanya sosisalisai terhadap lembaga-
lembaga yang melanggar iklan. Jika sudah mengetahui dan memahami 
aturan-aturan maka tahap selanjutnya adalah melakuka penegakan 
peraturan terhadap lembaga pengiklan tersebut.

Selain iklan pengobatan alternatif tersebut, dalam Koran Merapi 
di edisi yang sama, pada halaman 9, ada iklan lain yang melanggar EPI 
yaitu iklan stasiun Radio Delta FM.
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Gambar 3.4. Iklan Stasiun Radio Delta FM yang melanggar EPI dalam Koran Merapi 
Edisi Kamis Pahing, 8 Maret 2018.

Pada gambar tersebut, terlihat iklan stasiun Radio Delta FM yang 
dengan jelas membuat ungkapan “100% lagu enak hanya di 103,7 Delta 
FM”, ungkapan “hanya” pada iklan tersebut tentu melanggar ketentuan 
tata karma isi iklan dalam EPI yang menjelaskan tentang penggunaan 
kata “satu-satunya”, pada bagian tersebut dijelaskan bahwa sebuah iklan 
tidak boleh menggunakan 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. Meskipun dalam iklan stasiun radio 
tersebut tidak secara explicit tertulis kata “satu-satunya”, namun kata 
“hanya” dalam iklan tersebut bermakna bahwa iklan tersebut adalah 
satu-satunya stasiun radio yang menyajikan 100% lagu enak. Sehingga 
secara etika iklan tersebut kurang pantas untuk ditampilkan. 
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Teliti Sebelum Pahami

Erli Anindatama

Iklan merupakan sebuah bentuk komunikasi persuasif yang tanpa 
disadari keberadaannya sering dijumpai dalam keseharian, terutama 
oleh para penikmat media. Media sendiri terhadap iklan berperan 
untuk memberikan ruang terhadap suatu produk atau jasa, demi 
menyebarluaskan informasi mereka dengan tujuan menarik minat 
masyarakat terhadap barang atau jasa yang ditawarkan. 

Iklan adalah bagian dari bauran promosi dan bauran promosi 
adalah bagian dari pemasaran (Kasali, 1992: 9). Iklan didefinisikan 
sebagai pesan yang menawarkan suatu produk yang ditujukan kepada 
masyarakat melewati suatu media. Maka dari itu erat kaitannya antara 
peran sebuah media terhadap iklan.

Keberadaan iklan yang tidak bisa lepas dari media ini sudah 
merupakan rahasia umum. Baik pada media cetak ataupun audio visual 
memiliki peran yang penting sebagai wadah dari iklan. Periklanan 
adalah sebuah informasi yang ditempatkan di media oleh sponsor 
tertentu yang jelas identitasnya yang membayar untuk ruang dan waktu 
penempatan informasi tersebut (Cutlip, 2006: 14).

 Misalnya, pada media cetak seperti halnya iklan dalam surat kabar. 
Surat kabar merupakan sebuah contoh dari media cetak yang bersifat 
menyebarkan informasi dan hiburan secara tertulis. Surat kabar yang 
umumnya terbit di regional setiap tempat ini memudahkan iklan-iklan 
yang sesuai untuk mempromosikan barang atau jasanya. Pada surat 
kabar terdapat pula berbagai macam iklan seperti, iklan baris, iklan 
kolom, dan iklan display.

Iklan baris adalah iklan dalam bentuk beberapa baris dalam sebuah 
kolom yang terbatas sehingga penulisan katanya disingkat-singkat demi 
meminimalisir budget yang dikeluarkan, karena biaya iklan perhitungannya 
sesuai baris. Kemudian, iklan kolom adalah iklan yang ukurannya lebih 
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besar dari iklan baris dengan space yang lebih luas. Sedangkan iklan display 
adalah iklan yang ukurannya lebih besar dari iklan kolom yang mengandung 
unsur ilustrasi dan pesan yang tertulis dengan tampilan yang lebih menarik.

Pada media cetak seperti di surat kabar, iklan cenderung lebih dapat 
ditangkap maknanya oleh masyarakat daripada iklan pada radio atau 
televisi. Pada iklan di media cetak, masyarakat tidak bisa mengerti apa 
yang dimaksudkan oleh iklan yang disajikan hanya dengan melihatnya 
saja. Untuk memahami maksud dari iklan, masyarakat harus membaca 
dengan teliti yang mana hal ini menjadikan kerja otak yang aktif sehingga 
dapat memunculkan kepahaman yang mendalam terhadap apa yang 
disampaikan oleh iklan yang bersangkutan. 

Demi tersampaikannya iklan yang sesuai normatif, baik, dan benar 
kepada masyarakat, terdapat sebuah pedoman tentang tata krama dan tata 
periklanan atas iklan di Indonesia yaitu, Etika Pariwara Indonesia (EPI). 
EPI ini berisikan panduan tentang bagaimana iklan yang baik seharusnya 
disampaikan. EPI menjadi induk yang memayungi semua standar etika 
periklanan yang terdapat pada kode etik masing-masing asosiasi atau 
lembaga pengembang dan pendukungnya. 

Sangat disayangkan bahwa pada kenyataannya, keberadaan EPI 
kurang diperhatikan oleh masyarakat yang buta tentang pengetahuan 
periklanan. Sehingga mereka hanya menerima iklan yang disajikan di 
media dengan begitu saja tanpa ada pertimbangan matang apakah iklan 
tersebut pantas untuk disebut sebagai iklan atau tidak. Hingga saat ini 
masih banyak iklan yang penyajiannya kurang sesuai dengan standar EPI.

Contohnya adalah beberapa iklan pada surat kabar Kedaulatan 
Rakyat (KR) terbitan 9 Maret 2018.

Gambar 3.5. Iklan display kartu perdana Smartfren.
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Dalam pedoman EPI butir 1.2 yang membahas soal penggunaan 
bahasa dalam iklan, pada butir 1.2.2 disebutkan bahwa iklan tidak boleh 
menggunakan kata-kata superlatif yang merupakan kata dengan tingkat 
perbandingan teratas. Pada iklan display kartu perdana Smartfren pada 
di atas terdapat penggunaan kata “juaranya” yang berarti unggul daripada 
yang lain tanpa dibuktikan dengan pernyataan tertulis. Secara tidak 
langsung kata ini merupakan kata superlatif yang menurut EPI bukanlah 
sebuah kata yang tepat untuk digunakan pada iklan. 

Kemudian, menyinggung pada butir 1.5 dalam EPI yang 
mengungkit tentang pemakaian kata gratis pada iklan. Iklan display 
kartu perdana Smartfren ini tertera sebuah pemakaian kata gratis, tetapi 
dengan syarat isi ulang 10 rb. Hal ini tidak sesuai dengan pedoman 
EPI yang berbunyi, “kata “gratis” atau kata lain yang bermakna sama 
tidak boleh dicantumkan dalam iklan, bila ternyata konsumen harus 
membayar biaya lain”.

Selain iklan display, terdapat juga iklan kolom dan iklan baris pada 
media cetak. Iklan ini merupakan iklan yang sangat mudah ditemukan 
pada surat kabar. Terdapat berbagai macam jenis iklan baris atau kolom 
dalam surat kabar seperti, properti, otomotif, lowongan pekerjaan, 
kursus, dan informasi iklan cilik lainnya.

Gambar 3.6. Iklan kolom tentang lowongan pekerjaan.
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Pada EPI butir 2.19.3 berbunyi, “iklan lowongan kerja tidak 
boleh memberi indikasi adanya diskriminasi atas suku, agama, atau 
ras tertentu”. Pada iklan lowongan gambar di atas, disebutkan bahwa 
salah satu syarat pelamar pekerjaannya yaitu beragama Islam. Hal ini 
termasuk menyinggung normatif EPI yang melanggar adanya indikasi 
diskriminasi atas agama.

Gambar 3.7. Iklan baris tentang kursus.

Disebutkan dalam pedoman EPI butir 2.19.2 berbunyi, “iklan 
kursus tidak boleh mengandung janji untuk memperoleh sesuatu”. 
Dalam iklan kursus pada gambar di atas, terdapat sisipan kata “cpt 
mahir” atau cepat mahir yang mengandung arti sebuah janji ini tidak 
sesuai dengan tata norma periklanan sesuai EPI.

Kebenaran tentang iklan baris kadang tidak begitu diperhatikan 
oleh pembaca surat kabar. Karena bentuknya yang kecil dan berhimpit 
antara satu iklan dengan iklan yang lain, kemudian disajikan dengan 
tulisan yang terpotong-potong ini membuat iklan baris hanya akan 
ditengok sesuai dengan kebutuhan.

Sebagai masyarakat yang setiap hari mengkonsumsi media dan 
siap hidup untuk media, kita tidak boleh buta dan bebas menerima 
terhadap apa yang disajikan oleh media. Sebelum menerima sebuah 
informasi atau terlebih lagi sebuah iklan yang disuguhkan oleh media, 
ada baiknya untuk lebih kritis dan cermat untuk menghindari terjebak 
dalam kebodohan bermedia.

Seperti halnya sebagai manusia mengimani firman Allah SWT 
“Wahai orang-orang yang beriman. Jika seseorang yang fasik datang 
kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya agar 
kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan (kecerobohan) 
yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu”. (QS. Al-Hujurat: 6)
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Otomotif Khayalan

Bismar Sandirahmatdika

Media cetak merupakan alat komunikasi maupun penyebar 
informasi yang sangat berkembang di Indonesia. Media cetak juga 
mempunyai beberapa jenis-jenis media yang digunakan salah satunya 
koran. Pada saat ini masyarakat masih sering membaca koran untuk 
mencari informasi, selain informasi koran juga menampilan banyak 
iklan-iklan yang terpampang. Produksi iklan media cetak cendrung 
lebih sederhana dari produksi iklan di TVC (Muktaf, 2015: 124). 
Kalimat tersebut sudah mencermikan bagaimana kemudahan yang 
dapat kita temukan jika kita ingin mengiklankan suatu produuk. Iklan 
yang ada di koran sangatlah banyak jenisnya dari lowongan kerja, 
otomotif dan beberapa produk-produk terkenal yang dapat diiklanan 
di koran.

Pada awalnya bentuk iklan sangatlah sederhana cuman dari papan 
nama sebuah toko yang dapat menarik perhatian pembelinya. Iklan 
yang terdapat di media cetak hususnya di koran termasuk ke dalam 
media lini atas, yaitu iklan yang dibebani langsung ke agency fee yang 
telah ditentukan, jadi iklan-iklan yang ada di koran saat ini adalah iklan-
iklan yang dibuat oleh agensi-agensi periklanan yang sudah mengerti 
apa saja ketentuan-ketentuan yang ada pada Etika Pariwara Indonesia 
(EPI). Ketentuan-ketentuan EPI itu sendiri bertujuan agar para agensi 
atau masyarakat yang ingin membuat iklan lebih tepat dalam beriklan. 
Tetapi hingga saat ini masih banyak ditemukan iklan yang ada di koran 
tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat di EPI.

Pada koran Kedaulatan Rakyat (KR) edisi 6 Maret 2018 ditemukan 
beberapa iklan yang melanggar ketentuan-ketentuan EPI. Pada edisi ini 
terdapat 354 iklan, dari sekian banyak iklan terdapat sekiranya 6 iklan 
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pada halaman 12 yang dianggap tidak sesuai dengan ketentuan EPI. 
Pada gambar di bawah adalah iklan otomotif, terlihat ada beberapa 
kata yang tidak sesuai dengan hak EPI pada gambar 3.8 dan gambar 3.9 
kedua iklan tersebut masih menggunakan awalan “TER“ di depannya 
dimana hal itu menjelaskan keunggulan dari produk tersebut tanpa 
secara khas menjelaskannya dan membuktikannya.

 Pada gambar 3.8 terdapat kalimat “MPV terhemat bahan bakar di 
Indonesia”  dan gambar 3.9 terdapat kalimat “Dealer Honda terbesar di 
Jogja” terlihat dari kedua iklan ini sangat ingin menonjolkan produk 
mereka. Pada gambar 3.8 iklan ini sangat ingin menunjukkan bahwasannya 
produk merekalah yang paling hemat dalam segi bahan bakar, tetapi 
ketika ditelusuri lebih lanjut masih ada produk mobil yang lebih hemat 
dari iklan pada gambar 3.8. Sedangkan pada gambar 3.9 mempunyai 
sedikit perbedaan, iklan pada gambar 3.9 terlihat iklan ini sangat ingin 
menunjukkan bahawa tempat mereka adalah dealer atau tempat penjualan 
mobil terbesar di Yogyakarta, tetapi ketika kita lihat dari yang ditawarkan 
oleh iklan tersebut masih jauh dari kata tempat yang paling besar buat 
dealer mobil dan di iklan itu hanya memberikan info tentang diskon 
mobil, sehingga membuat pembeli menerka tempat yang telah diinfokan.

Gambar 3.8 dan gambar 3.9. Iklan yang mengunakan awalan ter-.

Iklan selanjutnya masih terdapat pada iklan otomotif yang ada pada 
koran KR yaitu iklan diskon besar-besaran yang dilakukan oleh salah satu 
dealer mobil tetapi terdapat beberapa hal yang menjanggal pada kalimat 
yang dipakai pada iklan ini, iklan pada gambar 3.10 ini merupakan iklan  
mobil Daihatsu yang ingin memberikan diskon kepada pelanggannya, 
tetepi iklan yang ditampilkan terdapat kalimat yang tidak sesuai dengan 
hak EPI yaitu pada kalimat “Maret Dilan-da banyak hadiah” terlihat jelas 
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pada iklan ini ingin memberikan diskon besar-besaran pada bulan maret 
tetepi ada kata yang tidak sesuai dengan hak EPI, pada kata “dilan-da” 
mempunyai artian yang tidak masuk akal jika digunakan dalam iklan. 
Kita ketahui sendiri kata dilan-da sendiri biasanya di gunakan pada berita-
berita bencana alam. Selain itu ada juga yang sedikit aneh dari kata dilan-
da yaitu kata “Dilan” kenapa harus dipisah dengan kata “–da”?, apakah 
karena pada saat itu pengiklan masih mengikuti trend yang dapat diketahui 
bahwa film Dilan yang baru muncul pada awal Maret. Sehingga dapat 
disimpulkan pengiklan hanya mengiming-imingkan pembeli dengan kata-
kata yang tidak sesuai dengan ketentuan EPI, terdapat pada bab ketentuan 
tentang tata krama pada isi iklan pada poin 1.2 tentang Bahasa yang ada 
pada salah satu ketentuannya yang menjelaskan bahwasannya iklan harus 
disajikan dengan bahasa yang bisa dipahami oleh khalayak sehingga tidak 
menimbulkan penafsiran yang berlebihan.

Gambar 3.10 Iklan yang menggunakan bahasa yang salah.

Selain tiga iklan di atas masih ada 3 iklan lagi yang melanggar hak EPI, 
pada 3 iklan ini terdapat beberapa yang tidak sesuai dengan Hak EPI yang 
pertama pada iklan gambar di atas, iklan ini masih menggunakan kalimat 
yang disingkat-singkat jika kita tidak tahu akan hal yang disingkat tersebut 
bisa menimbulkan kesalahpahaman antar pembaca dengan yang membuat 
iklan. Ada beberapa kata yang disingkat pada iklan ini yaitu “istw”, “hitam 
met” “kdp suara” “knc serp” dan “klt+cvr lantai” masih terdapat banyak 
kata-kata yang disingkat pada iklan ini.
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Gambar 3.11 Iklan yang menggunakan kata singkat.

Terdapat juga kata “istimewa” dan “sangat istimewa” ada gambar 
3.12 dan gambar 3.13 sedangkan pada iklan itu tidak dijelaskan apa saja 
yang membuat produk itu istimewa, tidak terdapatnya gambar pada 
iklan itu juga membuat pembaca hanya dapat berkhayal akan produk 
yang dijanjikan oleh iklan tersebut. Kata “mewah” dan “berkelas” juga 
terdapat pada kedua iklan itu sangat telihat jelas bahwasannya tidak 
ada kejelasan yang pasti dari kata yang ada pada iklan ini. Padahal 
kata yang tidak ada kejelasannya dapat membuat pembaca hanya bisa 
berkhayal-khayal akan produk yang telah diiklankan..

Gambar 3.12 dan gambar 3.13. Iklan yang menggunakan kata istimewa.

Jadi dapat kita simpulkan masih banyak iklan-iklan yang masih tidak 
sesuai dengan ketentuan EPI yang berapa ketentuan yang sangat umum 
yaitu penggunaan bahasa dan kata yang tepat. Seharusnya para lembaga-
lembaga periklanan atau koran bisa mensortir apa saja yang boleh di-
publish di koran maupun media lainnya karena kita ketahui sendiri koran 
atau yang sering disebut surat kabar termasuk dalam komunikasi massa 
yang dimana pesan yang disampaikan tidak langsung terlihat feedback nya. 
Dalam komunikasi massa umpan baliknya tertunda atau sering disebut  
delayed feedback (Nurdin, 2016: 97). Jadi sebagai pengiklan yang baik 
marilah membuat iklan yang sesuai dengan EPI sehingga ketika diterima 
oleh konsumen bisa menampilkan feedback  yang baik.
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Obat Kuat Menghantui Iklan Kolom 
di Media Cetak Koran

Adhika Riyan Ramadhan

Seiring perkembangan teknologi saat ini, media teknologi 
komunikasi dan informasi baru pun semakin deras bermunculan 
dan membantu pekerjaan manusia agar semakin efektif dan efisien 
seperti ketika sedang menyampaikan informasi. Pada dasarnya iklan 
merupakan suatu aspek dari strategi pemasaran yang menggunakan 
media untuk menawarkan produk dengan menggunakan pendekatan 
secara persuasif. 

Namun media cetak khususnya koran masih diminati walaupun tidak 
sebanyak di zaman belum banyaknya teknologi komunikasi dan informasi. 
Namun, iklan baris yang terdapat di media cetak koran mulai digandrungi 
oleh iklan kesehatan dikarenakan iklan baris yang terdapat di koran lebih 
murah biayanya ketimbang membayar iklan di spot acara khusus di stasiun 
televisi atau radio. Sedangkan periklanan adalah soal penciptaan pesan dan 
mengirimkan kepada orang dengan harapan orang itu akan melakukan 
aksi dengan cara tertentu. Iklan merupakan proses komunikasi yang 
sangat penting sebagai alat pemasaran yang membantu menjual barang, 
memberikan layanan serta gagasan atau ide ide melalui saluran tertentu 
dalam bentuk informasi yang persuasif (Moriarty, 2011: 6). 

Pada dasarnya, iklan adalah salah satu aspek dari strategi pemasaran 
yang menggunakan media sebagai sarana untuk menawarkan produk 
dengan menggunakan pendekatan persuasif. Cara memberikan informasi 
tentang produk kepada konsumen dengan cara menggunakan iklan 
sebagai prasarananya. Periklanan adalah soal penciptaan pesan dan 
mengirimkannya kepada orang dengan harapan orang itu akan bereaksi 
dengan cara tertentu. Iklan adalah pesan yang kebanyakan yang dikirimkan 
melalui media. Jika konsumen bereaksi sebagaimana di kehendaki oleh 
pengiklan, maka iklan dianggap efektif (Moriarty, 2011: 6).
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Di Indonesia sendiri kegiatan periklanan memiliki ketentuan-
ketentuan yang diatur oleh hukum yang bersangkutan dengan etika 
yang wajib ditaati oleh para pengiklan, yang seharusnya terdapat 
batasan-batasan sebagai pedoman atau aturan. Sisi lain kesuksesan iklan 
sebagai sarana untuk meningkatkan pejualan produk, masih banyak 
penggunaan iklan yang tidak berpedoman pada aturan dan ketentuan 
juga seperti yang dijelaskan di atas, tetapi yang tercantum di buku 
media massa dan masyarakat modern yang isinya selama penerbitannya 
menghormati aturan dan hukum yang ada, koran bisa memberitakan 
apa saja. Jika tidak suka dengan calon presiden dari Partai Demokrat, 
misalnya, koran itu bisa menyatakannya terang terangan. Kalau koran 
memuat foto seronok lalu diprotes pembacanya, media cetak koran bisa 
membuat dalih apa saja demi meredam protes. Kecaman dari manapun 
-politisi, artis atau koran saingan –bisa ditangani dengan relatif mudah 
(Rivers dkk, 2004:169). 

Di sebagian iklan sering ditampilkan perempuan yang menjadi 
bahan eksploitasi tanpa memperhatikan etika dan keberadaan 
perempuan di tengah tengah masyarakat karena memiliki daya tarik. 
Secara langsung bentuk tubuh perempuan telah menjadi milik publik 
dalam arti sudah dinikmati oleh publik. Perusahaan media massa 
koran tidak selalu mempertimbangkan kebenaran dari iklan baris, 
malah sekarang perusahaan media massa koran lebih menitikberatkan 
pada keuntungan finansial daripada tanggungjawab sosial.

Gambar 3.14.  Sensualitas yang terdapat iklan  Za-seng.
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Gambar 3.15. Iklan ramuan herbal pria 
dan wanita.

Gambar 3.16. Iklan pengobatan 
tradisional Ny. Santi.

Ini adalah salah satu iklan kolom yang terdapat di media cetak 
koran Harian Jogja (Harjo) pada gambar satu yang disana terdapat iklan 
obat kuat dengan nama Za-seng yang memampangkan perempuan 
seksi dan tulisan tulisan yang kurang begitu mudah dimengerti 
disini terdapat pelanggaran yang bertentangan bertentangan dengan 
Etika Pariwara Indonesia (EPI) tentang Ketentuan Tata Krama, pasal 
1.26 hal Pornografi dan Pornoaksi yang berbunyi, “Iklan tidak boleh 
mengeksploitasi erotisme atau seksualisme  dengan cara apa pun”. Selain 
itu iklan ini juga melanggar dua aturan yang terdapat di EPI tentang 
Bahasa pasal 1.2.1 yang berisi “Iklan harus disajikan dalam bahasa 
yang mudah dipahami khalayak sasarannya, dan tidak menggunakan 
persandian (enkripsi) yang menimbulkan penafsiran selain dari 
yang dimaksudkan oleh perancang pesan iklan tersebut”. Pelanggaran 
selanjut nya berasal dari Bab yang sama di pasal 1.2.3 (a) yang berbunyi, 
“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”.

Tidak bisa dipungkiri lagi banyaknya pengiklan di Yogyakarta, toko-
toko  yang  menjual alat bantu seks semakin menjamur keberadaannya. 
Sex shop ini, selain menjual “obat  kuat”  dari  China  seperti  obat  
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perangsang, obat  oles  untuk  memperbesar  penis  dan payudara, juga 
memperdagangkan sextoys (vibrator, kondom bergerigi berbahan silikon,  
cicin  penis, dan penis buatan berkepala dua berukir vaginator).  Tidak  
jarang  selain berpromosi lewat media massa koran spesifikasinya di iklan 
baris, iklan-iklan ini selain berasal dari toko obat  yang  menjual  obat  untuk  
meningkatkan gairah seksual maupun alat bantu seks, juga menampilkan 
gambar wanita cantik yang menawarkan pengobatan alternatif bagi 
siapapun yang merasa memiliki kelemahan seksual. Hanya dengan tarif 
puluhan hingga ratusan ribu rupiah, iklan-iklan semacam ini menjanjikan 
bagi laki-laki untuk mampu membesarkan alat  vitalnya. Jika dilihat lebih 
lanjut terdapat nilai-nilai gender yang selalu berusaha dibawa oleh iklan 
obat kuat ini. Seperti iklan di media massa yang terlihat menitikberatkan 
laki-laki dan perempuan dalam cara berfikir iklan tradisional tersebut. 
Dalam iklan  obat  kuat, relasi antara laki-laki dan perempuan dalam 
urusan hubungan seksual masih menunjukkan ketimpangan. Dilihat dari 
tulisan sebelumnya dapat dikatakan bahwa iklan obat-obatan tersebut, 
memiliki kekuatan untuk melestarikan pemikiran gender tradisional, yang 
memposisikan hubungan laki-laki dan perempuan sebagai hubungan yang 
memojokan di pihak perempuan.  

Budaya hidup sehat ini pun bukan hanya terbatas pada pencegahan dan 
pengobatan, tetapi budaya hidup sehat saat ini sudah menjadi gaya hidup. 
Jasa tenaga  kesehatan pun  digunakan  bukan  hanya  untuk  mengobati 
atau menghindari penyakit, tetapi kesehatan sekarang dalam arti luas 
dimaknai juga sebagai kebugaran, kecantikan, kegantengan, kesenangan, 
serta kebahagiaan. Semuanya berpusat pada kepuasaan hidup.

Hal ini memperlihatkan adanya pornoaksi. Pornoaksi adalah suatu 
penggambaran aksi gerakan, leggokan, liukan tubuh, penonjolan bagian-
bagian tubuh yang dominan memberi rangsangan seksual sampai dengan 
aksi mempertontonkan payudara dan alat vital yang tidak disengaja atau 
disengaja untuk memancing bangkitnya nafsu seksual bagi yang melihat 
(Burhan, 2006: 342).
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Iklan Hanya Sebatas Penyokong Modal

Aditya Purnama Aji

Seiring berkembangnya zaman, eksistensi media cetak khusus-
nya surat kabar semakin mengalami penurunan. Fenomena ter-
sebut tentunya tidak serta-merta terjadi begitu saja. Kemudian,  
permasalahannya boleh jadi berkaitan dengan seberapa baik kualitas 
isi yang ada, dan barangkali tentunya pula diikuti dengan mobilitas 
yang tinggi pembaca mengharuskan sesuatu yang instant dan praktis. 
Khususnya dalam memperoleh informasi.

Sebelum lebih jauh, mungkin dari kita bertanya-tanya sebenarnya 
apakah surat kabar itu?  Secara singkat surat kabar adalah media 
komunikasi massa yang memuat serba-serbi pemberitaan, meliputi 
bidang politik, ekonomi, sosial budaya maupun pemerintahan dan 
keamanan. Fungsinya sebagai penyebar informasi, pendidikan, 
menghibur, mengawasi, atau mengatur massa (Gunadi dalam Romli, 
2016: 74).

Saat ini surat kabar bukanlah satu-satunya alat penyebaran 
informasi yang efektif. Mungkin, ketika kita melihat sepuluh atau dua 
puluh tahun yang lalu, hal tersebut tidak berlaku. Karena, dulu surat 
kabar menjadi salah satu sumber informasi yang aktual dan satu-
satunya. lain halnya dengan sekarang orang lebih mudah mendapatkan 
informasi tanpa harus membeli atau bahkan membaca surat kabar 
karena akses mendapatan informasi jauh lebih mudah melalui media 
baru.

Pergeseran tersebut, nampaknya menjadi cambuk bagi pemilik 
surat kabar yang ada di Indonesia. Kebutuhan akan informasi yang 
cepat dan berkualitas, membuat para produsen memutar otak untuk 
bisa bertahan di industri ini. Ketika produsen tidak mampu mengikuti 
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kebutuhan zaman, besar kemungkinan akan mengambil satu 
langkah untuk menghentikan produksi. Beberapa surat kabar yang 
ada kemudian mimilih gulung tikar karena memang tidak mampu 
menunjukan eksistensinya. 

Hal tersebut sedikit banyaknya mempengaruhi pengusaha untuk 
mengiklankan produknya di surat kabar. Namun, yang menjadi catatan 
bersama adalah ketika produsen menambah atau mengurangi ruang 
iklan. Apakah produsen memperhatikan kualitas iklan yang dipasang 
pada surat kabarnya ataukah hanya mengejar keuntungan semata? 
Kemudian timbul pertanyaan juga apakah pelanggaran-pelanggaran 
iklan yang ada di surat kabar tersebut hanya menjadi tanggung jawab 
pemilik modal saja atau produsen surat kabar juga atau bahkan kita 
semua selaku penikmatnya? Pertanyaan tersebut sejatinya menjadi 
refleksi kita bersama. 

Surat kabar tentunya tidak hanya memuat pemberitaan terkait 
isi-isi yang Gunadi katakan di awal. Tetapi, di dalamnya juga memuat 
berbagai macam iklan yang menjadi salah satu sumber pendanaan 
utama produksi surat kabar tersebut. Disamping menjadi ladang 
pemasukan, iklan juga memberikan tampilan yang berbeda pada 
surat kabar. Menurut Etika Pariwara Indonesia (EPI), iklan adalah 
pesan komunikasi pemasaran tentang suatu produk yang disampaikan 
melalui suatu media, dibiayai oleh pemrakarsa yang dikenal, serta 
ditunjukan kepada sebagian atau seluruh masyarakat. Sehingga dapat 
kita pahami bersama bahwa iklan merupakan suatu alat atau instrumen 
untuk mempersuasi masyarakat. 

Berdasarkan hasil analisa yang diperoleh dari salah satu surat kabar 
yang ada di Yogyakarta khususnya Kedaulatan Rakyat edisi 10 Maret 
2018. Kedaulatan Rakyat merupakan surat kabar yang memiliki “Slogan 
Suara Hati Nurani Rakyat”. Surat kabar ini terbit setiap hari dengan 
total 24 halaman diantaranya, memuat isi tentang Yogyakarta, Gunung 
Kidul, Kulon Progo, Bantul, Lingkar Jogja, Pendidikan, internasional, 
liputan khusus masing-masing 1 halaman, Jawa Tengah dan olahraga 
masing-masing 2 halaman, hukum 3 halaman dan iklan 6 halaman. 
Bentuk fisik dari surat kabar ini persegi panjang berukuran 57,5 x  35 
cm. Jika dilihat dari data di atas didapatkan bahwasanya perbandingan 



Titik di Noda
(Ketika Etika Dinomorduakan)

 | 101 

isi dan iklan sekitar 75% banding 25%. Sehingga penyokong terbesar 
modal produsen surat kabar dalam hal ini adalah iklan.

 Iklan yang ada di surat kabar tersebut terbagi menjadi beberapa 
jenis diantaranya, 724  iklan baris,  74 iklan kolom,  19 iklan display,  
dan 2 iklan advertorial dengan total keseluruhan 818 iklan.

Dari sekian banyaknya iklan, tentu tidak lepas dari yang namanya 
pelanggaran. Ketika berbicara pelanggaran tentu erat kaitannya dengan 
etika. Etika didefinisikan dengan tiga arti: 1) ilmu yang mempelajari 
tentang apa yang baik dan buruk tentang hak dan kewajiban moral 
(ahklak); 2) kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan ahlak; 
3) nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau 
masyarakat (Bertens, 2007: 5). 

Ketika berbicara mengenai hal tersebut tentu ada yang mengatur 
secara khusus mengenai etika periklanan yakni Etika Pariwara Indonesia 
(EPI) oleh Dewan Perwakilan Iklan yang merupakan  ketentuan-
ketentuan normatif yang menyangkut profesi dan periklanan yang 
telah disepakati untuk dihormati, ditaati, dan ditegaskan oleh semua 
asosiasi dan lembaga pengembangannya.

Berikut ini beberapa iklan yang melanggar di surat kabar Kedaulatan 
Rakyat edisi 10 maret 2018.
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Iklan pertama adalah iklan 
display Vario 150 berwarna hitam  
putih yang berada di halaman 15.  
Iklan tersebut memuat kalimat “the 
one and only” dan kata “terbaik” 
dalam redaksinya,  seperti yang 
kita ketahui  hal tersebut melanggar 
Etika Pariwara Indonesia pasal 1.2.2  
yang menjelaskan bahwa di dalam 
iklan tidak boleh mengandung kata 
superlatif yaitu menggunakan kata 
“ter-” yang memiliki arti “paling”. 
Kemudian memuat kalimat “Jadikan 
Vario 150 sekuter matik sempurna, 
makin membanggakan, satu-satunya 
di kelasnya” hal tersebut melanggar UU RI No. 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen pasal 9 ayat 1 poin (j) yang berbunyi, “Pelaku 
usaha dilarang menawakan, mempromosikan, mengiklankan jasa secara 
tidak benar seolah-olah menggunakan kata-kata berlebihan, seperti aman, 
tidak berbahaya, dll tanpa keterangan yang lengkap”.

Iklan kedua adalah  iklan kolom  
lowo ngan kerja PT Salimas Citra Ken-
cana berwarna hitam  putih yang berada di 
halaman 15.  Iklan tersebut memuat kalimat 
“Kami perusahaan terkemuka sekala 
nasional yang bergerak di bidang pertanian” 
seperti yang kita ketahui  hal tersebut me-
langgar Etika Pariwara Indonesia (EPI) 
pasal 1.2.2  yang men jelaskan bahwa di 
dalam iklan tidak boleh mengandung kata 
su perlatif yaitu menggunakan kata “ter-
” yang memiliki arti “paling”. Kemudian 
mengandung kalimat “UBAH MASA 
DEPAN ANDA JAUH LEBIH BAIK 
BERSAMA KAMI” hal tersebut tentunya 
melanggar UU RI No. 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen pasal 9 ayat 1 poin 

Gambar 3.17. Iklan Vario 150.

Gambar 3.18 Iklan kolom loker 
PT Salimas Citra Kencana.
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(k) yang berbunyi, “Pelaku usaha dilarang menawakan, mempromosikan, 
mengiklankan jasa secara tidak benar seolah-olah mengandung sesuatu 
atau mengandung janji yang belum pasti”.

Iklan ketiga adalah iklan display 
Perumahan Pondok Randu Asri  berwarna 
hitam  putih yang berada di halaman 21. 
Iklan tersebut memuat kalimat “Khusus 
pembelian bulan ini berhadiah  TV, 
kulkas, meja, sofa, dll” kemudian memuat 
kalimat “Dengan 1 juta-an sudah bisa 
dapat rumah” lalu “Rumah mewah dengan 
harga subsidi”, “siap huni”, “tinggal 7 unit 
terdepan” tentunya hal tersebut melanggar 
UU RI No. 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen pasal 10 ayat 
1 poin (d) yang berbunyi, “Pelaku usaha 
dilarang menawakan, mempromosikan, 
mengiklankan atau  membuat pernyataan 
yang tidak benar atau menyesatkan 
mengenai tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang 
ditawarkan dan juga tentunya melanggar pasal 9 ayat 1 poin (k) yakni 
pelaku usaha dilarang menawakan sesuatu yang belum pasti”.

Iklan keempat adalah iklan display 
Perumahan Green Hills Residece berwarna 
hitam  putih yang berada di halaman 19. 
Iklan tersebut memuat kalimat “coming 
soon new cluster dp 30% dicicil 24x 
tanpa bunga” kemudian memuat kalimat 
“5 unit terakhir” tentunya hal tersebut 
melanggar UU RI No. 8 Tahun 1999 
tentang Perlindungan Konsumen pasal 9 
ayat 1 poin (k) dan (e) yakni, “Pelaku usaha 
dilarang menawakan, mempromosikan, 
mengiklankan jasa secara tidak benar 
seolah-olah mengandung sesuatu atau 

Gambar 3.19.  Iklan display  
Perumahan Pondok Randu Asri.

Gambar 3.20.  Iklan display  
Perumahan Pondok Randu Asri.
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mengandung janji yang belum pasti dan seolah-olah barang dan atau 
jasa tersebut tersedia”. Kemudian  kata “terakhir” seperti yang kita 
ketahui  melanggar Etika Pariwara Indonesia (EPI) pasal 1.2.2  yang 
menjelaskan bahwa di dalam iklan tidak boleh mengandung kata 
superlatif yaitu menggunakan kata “ter-” yang memiliki arti “paling”.

Sungguh sangat disayangkan, surat kabar sebesar Kedaulatan 
Rakyat memberikan ruang iklan yang besar tetapi tidak dioptimalkan 
sebagaimana mestinya. Jika sudah seperti ini siapa yang disalahkan? 
Mungkin, surat kabar Kedaulatan Rakyat dalam hal ini hanya 
memberikan ruang untuk pengusaha beriklan sehingga melihat hal 
tersebut sebagai peluang untuk menambah profit (keuntungan), dan 
pengiklan tidak mengindahkan apa yang diatur oleh Etika Pariwara 
Indonesia (EPI) tentang etika periklanan. Namun, jika ditilik dari 
pengertian EPI sebelumnya, seharusnya ketentuan-ketentuan normatif 
yang ada alangkah lebih bijaknya untuk dihormati, ditaati, dan 
ditegaskan oleh berbagai pihak terkait. 
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Jalan–Jalan Bersama Pelanggar Etika Pariwara 
Indonesia

M Hidayatullah Aufar

Media cetak merupakan salah satu media yang digunakan 
untuk mengakses sebuah informasi. Seiring berkembangnya zaman, 
infromasi yang terdapat di dalam media cetak juga bertambah. Selain 
untuk menyampaikan informasi, juga terdapat fungsi lain dari sebuah 
media. Menurut Sissors dan Baron (2010) fungsi media ada tiga, media 
sebagai informasi, media sebagai fungsi hiburan, media sebagai fungsi 
periklanan menjangkau khalayak luas (Muktaf, 2015: 141). 

Pada saat ini media digital juga sudah mulai berkembang, tetapi bukan 
berarti media cetak seperti surat kabar dapat ditinggalkan begitu saja. Bagi 
sebagian masyarakat membaca koran sudah menjadi makan utama dalam 
sehari-hari. Koran adalah kekuatan penggerak dalam masyarakat. Bagi 
sebagaian warga masyarakat yang mempunyai pengaruh, membaca koran 
sudah menjadi kebutuhan seperti makan dan tidur. Akibatnya, pengaruh 
koran di dunia juga besar (Cutlip, 2005: 290).

Peminat koran juga dipengaruhi oleh isi atau informasi yang 
disampaikan melalui koran tersebut. Jika ada isu-isu penting, biasanya 
peminat koran akan bertambah. Lebih tepatnya masyarakat yang ingin 
membaca koran akan bertambah. Koran sudah ada sejak awal abad ke-
21, pada masa itu jumlah koran sempat menurun. Pada awal abad ke-21 
sampai Perang Dunia II, ketika koran menjadi sumber utama berita dan 
hiburan, jumlah koran harian telah menurun. Jumlahnya mulai stabil 
pada 1950-an dan tetap pada kisaran yang sama sampai pertengahan 
1970-an. Meskipun koran menjadi satu-satunya medium utama 
untuk mayoritas orang, koran tetap merupakan kekuatan besar dalam 
membentuk dalam membentuk agenda publik dan mempengaruhi 
hasil debat (Cutlip, 2005: 291).
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Surat kabar atau koran sudah menjadi hal yang sering kita jumpai, 
di dalam sebuah surat kabar tidak hanya persoalan berita-berita terkini 
saja. Dengan bertambahnya jaman, isi dari surat kabar juga semakin 
bervariasi, selain berisi berita, di dalam surat kabar juga berisi iklan-
iklan produk seperti tempat makan, travel, jual kendaaraan bermotor, 
jual properti, sampai iklan lowongan pekerjaan. 

Di Indonesia, surat kabar atau koran memiliki peran penting bagi 
pemasang iklan. Secara, nasional belanja iklan terbesar kedua setelah telivisi 
adalah surat kabar, atau dengan kata lain surat kabar merupakan media 
untuk beriklan dengan posisi terpenting kedua setelah televisi. Surat kabar 
tidak saja digunakan perusahan besar atau pemasang iklan skala nasional 
untuk mempromosikan produknya, kebanyakan perusahaan kecil bahkan 
pengecer juga mengandalkan surat kabar sebagai media untuk beriklan. 
Namun demikian, setiap surat kabar memiliki karakteristik dan peran yang 
berbeda sebagai suatu media iklan. (Morissan, 2010: 301).

Iklan atau advertising dalam bahasa ingris berasal dari bahasa 
latin yaitu advertere yang berarti mengalihkan perhatian, sehingga 
advertising dapat diartikan sebagai sesuatu yang dapat mengalihkan 
perhatian khalayak terhadap sesuatu. Maka inti dari periklanan terletak 
pada bagaimana usaha mengalihkan khalayak agar memperhatikan 
pada sesuatu yang ingin menjadi tujuan kita (Muktaf, 2015: 3).

Jika dilihat dari manajemen periklanan, iklan adalah bagian 
dari bauran promosi dan bauran promosi adalah bagian dari bauran 
pemasaran. Secara sederhana iklan dapat didefinisikan sebagai pesan 
yang menawarkan suatu produk yang ditunjukan kepada masyarakat 
lewat suatu media. Dengan kata lain iklan lebih diarahkan untuk 
membujuk orang supaya ingin membeli. (Kasali, 1992: 9)

Fungsi media sebagai periklanan sangat banyak dimanfaatkan oleh 
masyarakat. Walaupun saat ini media digital sudah ikut berkembang, 
tetapi masyarakat masih banyak yang mengiklankan produknya di 
dalam koran. Dengan banyaknya iklan di dalam koran, banyak juga 
para pembuat iklan yang tidak memperhatikan etika-etika dalam 
membuat sebuah iklan dalam media. 

Mempromosikan suatu produk tidak hanya dengan menggunakan 
bahasa yang bebas untuk menarik para konsumen. Dalam mempro-
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mosi kan suatu produk atau yang dikenal dengan beriklan, ada 
kententuaan-ketentuan agar iklan yang dibuat tidak keluar batas. 
Peraturan-peraturan dalam beriklan agar tidak melanggar semuanya 
terangkum pada Etika Pariwara Indonesia (EPI). EPI adalah ketentuan-
ketentuan normatif yang menyangkut profesi dan usaha periklanan 
yang telah disepakati untuk dihormati, ditaati, dan ditegakkan oleh 
semua asosiasi dan lembaga pengembannya.

Salah satu kesalahan Etika Pariwara Indonesia (EPI) ini terdapat 
pada Koran Kompas edisi Kamis, 15 Maret 2018. Iklan yang diterbitkan 
oleh Koran Kompas ini adalah iklan travel. Hampir semua iklan travel 
yang diterbitkan oleh Kompas pada edisi 15 Maret 2018 ini melakukan 
kesalahan yang sama. 

Kesalahan iklan travel yang diterbitkan oleh Kompas edisi 15 Maret 
2018  terdapat pada halaman 24 dan 26. Iklan dari perusahaan travel  Golden 
Rama Tours & Travel dan Dwidayatour ini melanggar kode etik periklanan 
yang sudah tertera pada EPI. Iklan Golden Rama ini melanggar EPI pada 
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”.

Gambar 3.21. Iklan Golden Rama Tours & Travel pada Koran Kompas Edisi 15 Maret 
2018 halaman 24.
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Gambar 3.22. Iklan Dwidayatour pada Koran Kompas Edisi 15 Maret 2018 halaman 26.

Bisa dilihat dari kedua iklan tersebut yang menggunakan tanda 
asteris atau tanda (*) terlihat pada tulisan harga pada iklan tersebut. 
Padahal sudah dijelaskan pada EPI pasal 1 ayat 1.3 bahwa iklan tidak boleh 
membingungkan, menyesatkan, membohongi para khalayak. Dengan 
adanya tanda asteris seperti itu dan tidak ada penjelasan di bawahnya 
maksud dari tanda tersebut, maka para pembaca yang melihat iklan tersebut 
akan dibingungkan oleh maksud tanda asteris yang tertera pada harga di 
dalam kedua iklan tersebut. maka dari itu menjadi salah satu kesalahan 
kode etik yang sudah ditentukan sebelumnya. 

Pada Iklan travel Golden Rama juga melanggar EPI  dimana 
jika diperhatikan lebih detail pada iklan travel Golden Rama tersebut 
menggunakan kata-kata “best discount” yang artinya “diskon terbaik”. 
Maksud dari iklan tersebut adalah memberikan diskon terbaik untuk para 
konsumennya, tetapi di dalam EPI 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 
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harus dapat dibuktikan dengan pernyataan tertulis dari otoritas terkait atau 
sumber yang otentik” sudah dijelaskan bahwa penggunaan kata-kata yang 
bearawalan “ter”  tidak diperbolehkan dalam EPI.  

Gambar 3.23. Iklan ATS Vacations pada Koran Kompas Edisi 15 Maret 2018 halaman 26.

Selain itu masih pada koran Kompas edisi 15 Maret 2018 dengan 
kesalahan yang sama dengan iklan Golden Rama juga terlihat pada 
iklan ATS Vacations. Iklan yang satu ini juga melakukan kesalahan 
dengan menggunakan kata-kata “terbaik”. Jika kita melihat iklan 
tersebut tertera kesalahanya pada kalimat “Diskon hanya up to 20% 
Harga Tetap Terbaik” yang sudah sangat jelas melanggar salah satu 
pasal yang terdapat dalam EPI yaitu pasal 1 ayat 1.2.2 tentang Bahasa 
yang sudah dijelaskan pada iklan Golden Rama di atas.

Dalam bidang periklanan jika dilihat dari perspektif Islam, periklanan 
yang islami adalah periklanan yang menyampaikan sesuatu pesan komersial 
atau layanan kepada masyarakat tetapi berdasarkan kaidah-kaidah Islam. 
Pemalsuan atau penipuan dalam bentuk apapun Islam sangat melarangnya. 
Islam sangat melarang memalsu dan menipu karena dapat menyebabkan 
kerugian, kezaliman, serta menimbulkan permusuhan dan percekcokan. 
Nabi bersabda, “Apabila berjual beli maka katakanlah jangan menipu orang 
(dengan kata-kata manis)” (HR.Bukhari dan Mulim).
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Jika dilihat dari kesalahan yang dilakukan pelanggar iklan travel di 
atas, ternyata juga melanggar atau tidak sesuai dengan prinsip Qaulan 
Sadidan, yaitu berkomunikasi dengan benar berdasarkan kejujuran, 
tidak berbelit-beli, dan ambigu. Kegiatan komunikasi dilakukan dengan 
menyampaikan pesan  secara benar, bukan isu yang tidak berdasarkan 
fakta dan opini yang nyata (Kertamukti, 2015: 190).  yang dimana jika 
dilihat dari kesalahan iklan diatas adalah membingungkan para pembaca 
yang melihat iklan tersebut. Serta menggunakan kata-kata “terbaik” dan 
tidak disertai fakta-fakta yang membuktikan jika produk yang diiklankan 
tersebut memberikan diskon yang terbaik di antara pesaingnya. 

Serta menurut Prinsip Qaulan Layyinan dalam berkomunikasi  
menggunakan pilihan kata yang tepat agar diperoleh efek yang 
diharapkan. Berarti pesan yang lembut, mengandung anjuran, ajakan, 
dan pemberian contoh, dimana pesan tersebut adalah benar dan rasional 
disamping tidak merendahkan (Kertamukti, 2015: 189). Jika dilihat dari 
kata-kata yang disampaikan iklan di atas menggunakan kata “terbaik” 
iklan tersebut member ajakan tetapi belum tentu efek yang diterima 
kepada konsumen itu sesuai dengan keinginan para konsumen, karena 
belum adanya bukti-bukti nyata yang memperlihatkan diskon itu 
memang benar-benar memberikan yang terbaik.  

Iklan sangat erat hubunganya para media, terutama pada media 
cetak. Tetapi dalam membuat sebuah iklan kita dituntut untuk 
menggunakan konsep yang sekreatif mungkin. Dengan konsep-konsep 
iklan yang sangat banyak beredar di media-media, banyak juga iklan 
yang ditemui dengan banyak pelanggaran. Bisa dilihat dalam satu surat 
kabar pasti ditemui iklan yang melanggar Etika Periwara Indonesia 
(EPI). Dengan semakin berkembangnya media cetak, seharusnya dalam 
membuat iklan yang akan diterbitkan di dalam media cetak, harus 
lebih memahami apa itu EPI agar kesalahan yang terjadi lebih sedikit. 
Para pembuat iklan harus sadar bahwa pelanggaran-pelanggaran yang 
dibuat dan disebarkan di media, akan membuat kerugian pada para 
konsumen dalam menggunakan produk yang diiklankan tersebut. 
Kejujuran dalam beriklan juga membuat efek baik terhadap pengiklan 
dan konsumen yang menggunakan produk tersebut, efek yang 
timbulkan juga akan sangat bermanfaat untuk produk atau perusahaan 
yang membuat iklan tersebut.  
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Kurangnya Pengawasan Iklan di Media Cetak

Ihza Yuda Mahendra

Koran merupakan salah satu media cetak yang dicetak di kertas 
yang ringan dan berbiaya rendah. Koran biasa memuat berita-berita 
terkini yang terjadi sehari-hari dalam masyarakat yang terbagi dalam 
beberapa topik seperti politik, kriminalitas, olahraga, perkiraan cuaca. 
Penyampaian berita di media koran melalui sebuah berita dan sebagian 
dilengkapi dengan gambar suatu kejadian atau peristiwa, koran memiliki 
beberapa kelemahan dibanding media yang lain seperti televisi yaitu 
koran tidak bisa memberitakan suatu kejadian atau peristiwa secara 
langsung pada saat itu juga. Tetapi, kelebihan koran adalah mudah 
terjangkau untuk semua kalangan masyarakat. Selain memuat tentang 
berita, koran juga memuat hal-hal lainnya seperti komik, TTS, iklan, 
dan hiburan lainnya.

Pengertian iklan adalah sebuah akses informasi dan promosi yang 
dibuat oleh pihak produsen dan ditujukan kepada konsumen, hal ini 
merupakan salah satu strategi dalam sebuah perusahaan baik di bidang 
barang dan jasa untuk memperkenalkan sebuah produk atau jasa 
yang dibuatnya melalui media massa dan ditujukan kepada seluruh 
elemen masyarakat dengan menambahkan kalimat-kalimat ajakan atau 
bujukan (Muktaf, 2015: 3). 

Pengertian iklan baris adalah iklan singkat yang hanya terdiri dari 
beberapa baris di sebuah kolom, biasanya iklan baris berada khusus di 
kolom yang berisikan penawaran, lowongan kerja, pencarian jasa dan 
sebagainya. Sedangkan iklan kolom atau iklan display adalah iklan yang 
memuat ilustrasi atau gambar dan kata-kata. Pada Harian Jogja edisi 3.433 
Selasa, 6 Maret 2018, terdapat iklan yang di muat sejumlah 543 iklan 
dengan rincian 24 iklan kolom atau iklan display dan 519 iklan baris. 
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Gambar 3.24 Contoh iklan kolom.

gambar 3.25.Contoh iklan baris.

Dalam pemuatan iklan di koran, sudah diatur dalam Etika 
Pariwara Indonesia. Dalam buku ini mengatur apa yang boleh dimuat 
dalam iklan dan apa yang tidak boleh dimuat dalam iklan. 

Dari 543 iklan yang dimuat pada edisi 3.433 Harian Jogja, terdapat 
18 iklan yang menyalahi peraturan Etika Pariwara Indonesia. Berikut 
data secara rinci:

18 Iklan yang menyalahi aturan dari Etika Pariwara Indonesia 
membuktikan bahwa kurangnya penyeleksian dari pihak Harian Jogja 
kepada iklan yang akan dimuat. Dan juga kurangnya kesadaran dari 
pihak pembuat iklan yang tidak memperhatikan peraturan Etika 
Pariwara Indonesia. 
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Gambar 3.26. Infografis Iklan di Harian Jogja (Infografis dibuat oleh Ihza Yuda 
Mahendra).

Gambar 3.27. Contoh pelanggaran poin 1.2 sub poin 1.2.2.
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Dalam Etika Pariwara Indonesia poin 1.2 tentang bahasa sub 
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, kecuali jika disertai dengan bukti 
yang dapat dipertanggungjawabkan. Di sini iklan menggunakan kata 
“terbesar”, “termurah”, “terlengkap”, dan “terpercaya” yang mana belum 
disertai dengan bukti yang menyatakan bahwa tempat ini memang 
seperti yang dikatakan pada iklan tersebut.

Gambar 3.28. Contoh pelanggaran poin 1.4.

Selanjutnya menurut Etika Pariwara Indonesia poin 1.4 tentang 
pencantuman harga suatu produk, tidak dimaksudkan untuk menyesatkan 
khalayak. Di sini juga termasuk untuk menuliskan harga secara jelas 
agar tidak menyesatkan para khalayak. Iklan yang dimuat di sini tidak 
mencantumkan harga asli dari produk yang diiklankan dimana hal tersebut 
dapat membuat khalayak bingung dengan harga asli dari produk tersebut.

Gambar 3.29. Contoh pelanggaran poin 2.
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Dalam poin 2 ragam iklan sub poin 2.6 tentang produk peningkat 
kemampuan seks, iklan produk peningkat kemampuan seks hanya 
boleh disiarkan di media dan pada waktu penyiaran yang khusus 
untuk khalayak dewasa. Disini media cetak koran bersifat bebas dibaca 
untuk semua umur yang mana tidak ada batasan para pembacanya 
sehingga penempatan iklan peningkat kemampuan seks kurang 
efektif. Selanjutnya produk obat-obatan, vitamin, jamu, pangan, jasa 
manipulasi, mantra, dan sebagainya, tidak boleh secara langsung, 
belebihan, dan/atau tidak pantas, menjanjikan kemampuan seks.

Gambar 3.30. Contoh pelanggaran poin 1.26.

Menurut Etika Pariwara Indonesia poin 1.26 tentang pornografi 
dan pornoaksi, iklan tidak boleh mengeksploitasi erotisme atau 
sensualitas dalam bentuk dan dengan cara apapun. Dalam Alquran 
pun ada ayat yang mengingatkan untuk senantiasa menutup aurat 
kita sebagaimana berbunyi, “Hai anak-cucu Adam, jangan sampai 
kamu dapat diperdayakan oleh syetan, sebagaimana mereka telah 
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mengeluarkan kedua orang tuamu (Adam dan Hawa) dari surga, mereka 
dapat menanggalkan pakaian kedua orang tuamu itu supaya supaya 
kelihatan kedua auratnya.” (QS. Al-A’araf: 27). Dan juga “Hai Nabi, 
katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan wanita-
wanita (keluarga) orang-orang mukmin, agar mereka mengulurkan atas 
diri mereka (ke seluruh tubuh mereka) jilbab mereka. Hal itu menjadikan 
mereka lebih mudah dikenal (sebagai para wanita muslimah yang 
terhormat dan merdeka) sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah 
senantiasa Maha Pengampun lagi Penyayang.” (QS. Al-Ahzab: 59). 
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Maraknya Pelanggaran Etika pada Iklan Otomotif

Janis Fajar Rilambang

Iklan merupakan salah satu instrument dari strategi pemasaran 
yang menggunakan media untuk menawarkan produk dengan 
menggunakan pendekatan persuasif. Iklan juga merupakan akses 
promosi dan informasi suatu produk kepada konsumen. Menurut 
Moriarty, Periklanan adalah soal penciptaan pesan dan mengirimkannya 
kepada seorang dengan harapan orang itu akan beraksi dengan cara 
tertentu, Iklan adalah pesan yang kebanyakan yang dikirimkan melalui 
media. Jika konsumen bersaksi sebagaimana dikehendaki pengiklan, 
maka iklan itu dianggap efektif (Moriarty, 2011:6).

Media cetak seperti koran mencakup  tentang informasi 
kehidupan sehari-hari maupun berita yang hangat dibicarakan publik. 
Koran memberikan informasi yang isinya lebih menitikberatkan 
pada informasi terkini yang ada di sekitar kita. Koran menjadi media 
informasi harian yang disajikan secara tercetak pada beberapa lembar 
kertas. Dengan harga ekonomis media cetak yang satu ini dibentuk 
oleh beberapa bagian, ada bagian tentang berita kejahatan, berita 
olahraga, berita politik, dan berita perkembangan pendidikan. Namun, 
di era sekarang tak dapat dipungkiri pasti terdapat iklan-iklan yang 
ditampilkan di setiap halamannya, biasanya ada halaman khusus untuk 
iklan-iklan yang tertera di koran.

Menurut Wright (1978) dalam Widyatama, iklan merupakan suatu 
proses komunikasi yang sangat penting sebagai alat pemasaran yang 
membantu menjual barang, memberikan layanan, serta gagasan atau 
ide-ide melalui saluran tertentu dalam bentuk informasi yang persuasif 
(Widyatama, 2007: 15)
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Pengertian iklan baris disini adalah iklan singkat yang hanya terdiri 
dari beberapa baris di sebuah kolom, biasanya iklan baris berada khusus 
di kolom yang berisikan penawaran, lowongan kerja, pencarian jasa dan 
sebagainya. Sedangkan iklan kolom atau iklan display disini adalah iklan 
yang memuat tentang ilustrasi atau gambar dan kata-kata. Pada Koran 
Kedaulatan Rakyat Rabu Kliwon, 21 Maret 2018, iklan yang dimuat total 
sejumlah 478 iklan dengan rincian 22 iklan kolom dan 456 iklan baris.

Gambar 3.31. Contoh iklan kolom.

Gambar 3.32. Contoh iklan baris.

Dari total 478 iklan yang dimuat pada Edisi KR RADIO 107.2 
FM Kedaulatan Rakyat, terdapat 9 iklan yang menyalahi peraturan 
Etika Pariwara Indonesia (EPI). Berikut data secara rinci, terdapat 
9 kesalahan iklan yang dimuat di koran Kedaulatan Rakyat yang 
menyalahi aturan Etika Pariwara Indonesia membuktikan bahwa 
kurangnya penyelesaian dari pihak Kedaulatan Rakyat kepada iklan 
yang dimuat. Dan juga kurangnya kesadaran dari pihak pembuat 
iklan yang tidak memperhatikan peraturan yang sudah tertera di Etika 
Pariwara Indonesia.
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Gambar 3.33. Infografis Iklan di Kedaulatan Rakyat dibuat oleh Janis Fajar Rilambang.
 

Gambar 3.34. Contoh pelanggaran poin 1.2 sub poin 1.2.2.

Menurut Etika Pariwara Indonesia (EPI) Poin 1.2 tentang bahasa 
sub poin 1.2.2 yang berbunyi “Iklan tidak boleh menggunakan kata-
kata superlative 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”. 

Pada gambar tersebut, terlihat iklan Dealer Honda yang dengan 
jelas mencantumkan kata “TERBESAR”. Ini tentu melanggar ketentuan 
tata karma iklan dalam EPI yang menjelaskan bahwasanya dilarang 
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menggunakan kata-kata superlatif seperti “ter”. Sehingga secara etika 
iklan kata tersebut kurang pantas untuk ditampilkan. Seharusnya dalam 
penulisan iklan perlu diperhatikan aturan-aturan etika penulisan iklan 
agar menghasilkan iklan yang berkualitaas sesuai dengan kaidah dan 
ketentuan yang berlaku dalam EPI.

Gambar 3.35. Contoh pelanggaran poin 1.6.

Menurut Etika Pariwara Indonesia (EPI) Poin 1.6 yang berbunyi 
“Jika harga sesuatu produk dicantumkan dalam iklan, maka ia harus 
ditampilkan dengan jelas, sehingga konsumen mengetahui apa yang 
akan diperolehnya dengan harga tersebut”.

Pada gambar tersebut terlihat iklan Astra International Daihatsu 
mencantumkan harga kisaran, dimana iklan seperti itu dapat 
menyesatkan pembaca iklan tersebut. Dengan mencantumkan harga 
kisaran pembaca iklan tidak mengetahui dengan jelas berapa harga 
pasti dari cicilan produk tersebut, sehingga jika ditelisik iklan tersebut 
jelas melanggar etika yang sudah ditetapkan dalam EPI.

Iklan merupakan segala bentuk pesan tentang pemasaran suatu 
produk yang disampaikan melalui media, salah satu media yang 
digunakan untuk mengiklankan suatu barang atau jasa yaitu koran. 
Media Cetak ini terbukti cukup efektif untuk mengiklankan suatu 
produk atau jasa tertentu, namun yang sangat disayangkan di era 
sekarang ini masih banyak iklan yang melanggar atau tidak sesuai 
dengan kode etik periklanan, seharusnya dalam pembuatan iklan 
pengiklan perlu banyak memahami tentang aturan-aturan yang 
tertera dalam Etika Pariwara Indonesia (EPI). Agar kedepanya dapat 
meminimalisir kesalahan dalam mencantumkan iklan agar periklanan 
di Indonesia semakin maju dan berkembang.
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Terabaikannya Etika Beriklan di Media Cetak

Harya Nugraha Budi P

Media massa merupakan salah satu bentuk komunikasi di 
masyarakat. Dimana media massa adalah bentuk perkembangan dari 
komunikasi yang menggunakan media sebagai perantaranya. Media 
massa sendiri dibedakan menjadi dua yaitu media cetak dan media 
digital. Media cetak contohnya adalah surat kabar memiliki ciri-ciri 
seperti pesan yang disampaikan memuat unsur reproduksi utama: 
simbol, verbal, gambar dan warna, sumber kehidupan industri media 
cetak adalah iklan dan penjualan (eceran maupun langganan), isi 
pesan yang ada utamanya bersifat informatif, relatif bebas dari regulasi 
(kontrol melalui peraturan) terutama dalam masyarakat menganut 
sistem pers bebas (Suyomukti, 2016: 200).

Semakin berkembangnya kemajuan teknologi sekarang mempe-
ngaruhi perkembangan dari media cetak. Bahkan, pada kenyataannya, 
perkembangan teknologi juga akan menopang secara ekonomis 
keberadaan suatu media massa. Teknologi merupakan tenaga produksi 
yang terus berkembang, yang dalam tingkat tertentu kadang akan 
membuat teknologi lama kian tidak berguna dan pada akhirnya 
ditinggalkan (Suyomukti, 2016: 204).

Namun media cetak saat ini masih diminati oleh beberapa 
kalangan diantaranya adalah perusahaan atau kantor-kantor dimana 
mereka selalu menyediakan koran seperti di ruang tunggu. Walaupun 
tampilan koran kurang menarik hanya lembaran kertas buram tipis 
saja tapi koran menyajikan informasi dan berita yang lebih aktual dan 
terpercaya dibandingkan dengan berita yang disajikan online. Maka 
tidak heran bahwa nilai jual koran itu tinggi karena koran mematok 
harga tinggi untuk sekali mengiklankan suatu prodak atau informasi 
yang diminta oleh klien untuk disebarluaskan ke khalayak.
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Koran juga sebagai alat untuk melakukan promosi atau iklan baik 
iklan barang atau pun jasa. Iklan bersifat informatif dan bersifat untuk 
menarik masyarakat dan biasanya iklan sangat bermaksud sebagai alat 
untuk keuntungan orang atau instansi yang mengiklan. Tetapi terkadang 
para pengiklan terlalu melebih-lebihkan barang atau jasa yang mereka 
iklankan dan hal tersebut bersifat hiperbola yang dimana masyarakat 
sekarang pun masih banyak yang percaya pada iklan-iklan tersebut.

Secara perlahan namun pasti para pengiklan menyadari 
kekuatannya. Pengalaman menyadarkan mereka bahwa pengaruh 
mereka sangat besar dan merekapun memanfaatkannya dengan 
mendikte koran untuk turut mempengaruhi konsumen. Di lingkungan 
dimana koran harus bersaing keras, para pengiklan akan mudah 
memanfaatkan kontraknya untuk mempengaruhi kebijakan dan isi 
koran, mereka menuntut apa saja, namun sungguh patut disayangkan 
jika koran-koran itu menurutinya saja (Rivers, 2003: 324).

Kebebasan iklan dalam koran ini terkadang melanggar peraturan 
yang sudah ditetapkan oleh Etika Pariwara Indonesia (EPI) yang disusun 
oleh Dewan Periklanan Indonesia sebagaimana terdapat Undang-undang 
(UU) yang harus ditaati oleh perusahaan-perusahaan cetakan. Dan 
para pekerja di bidang periklanan harus menaati peraturan yang sudah 
disepakati oleh pemerintah tersebut. Hal ini bertujuan supaya agar dalam 
pembuatan iklan tidak memuat hal-hal yang melanggar etika dan norma 
dalam masyarakat seperti iklan yang ada unsur seksualitas dan pornografi.

Pada koran Tribun Jogja yang terbit pada hari Kamis, 29 Maret 
2018 di dalam koran tersebut terdapat iklan yang melanggar etika 
periklanan yaitu iklan produk-produk ketahanan dalam berhubungan 
seksual. Iklan tersebut dikatakan melanggar karena dalam iklan 
tersebut menampilkan adegan dewasa yang sangat dilarang dalam 
Etika Pariwara Indonesia (EPI) dan Undang-undang (UU).

Dalam Undang-undang (UU) No. 44 tahun 2008 tentang 
pornografi yang berbunyi, “Gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, 
bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh atau 
bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan 
dipertunjukan di muka umum yang memuat eksploitasi seksual yang 
melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”.



Titik di Noda
(Ketika Etika Dinomorduakan)

 | 123 

Gambar 3.36. Tampilan iklan produk Duurzam gel.

Iklan di atas melanggar Etika Pariwara Indonesia pada poin 
1.26 tentang Pornografi dan Pornoaksi yang berbunyi, “iklan tidak 
boleh mengeksploitasi erotisme atau seksualitas dengan cara apapun 
dan untuk tujuan atau alasan apapun”. Dalam iklan tersebut terdapat 
gambar seorang wanita sedang menunjukan  gaya atau pose yang 
memperlihatkan anggota tubuhnya yang dimana iklan ini melanggar 
karena  mengekplositasi bentuk tubuh wanita yang berarti iklan ini 
sangat jelas melanggar EPI.

Dalam perspektif Islam, periklanan harus menyampaikan pesan 
iklannya menurut kaidah-kaidah Islam. Iklan diatas dari segi agama 
Islam, “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, makan 
deralah tiap-tiap satu dari keduanya dengan seratus kali deraan, dan 
janganlah kamu belas kasihan kepada keduanya di dalam menjalankan 
(ketentuan) agama Allah yang jika kamu beriman kepada Allah di 
hari akhir. Dan hendaklah (dalam melaksanakan) hukuman mereka 
disaksikan oleh sekumpulan orang-orang beriman” (QS. An-Nur: 2).

Kemudian pada koran Tribun Jogja yang terbit pada Kamis, 8 
Maret 2018 terdapat iklan yang sudah melanggar Etika Periklanan 
Indonesia yaitu iklan sebuah resto makanan China. Pada iklan ini 
terjadi pelanggaran menurut EPI. 
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Gambar 3.37. Tampilan iklan resto China yang melanggar EPI.

Iklan di atas melanggar Etika Pariwara Indonesia pada poin 1.2.1 
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”. Dalam iklan di atas sangat 
jelas bahwa pengiklan melanggar EPI yang di situ terdapat kata-kata 
superlatif yaitu  pertama dan terbaru, kata-kata tersebut menjadi rancu 
karena tidak dibuktikan secara jelas.

Iklan di atas juga melanggar Etika Pariwara poin 1.3 tentang 
Tanda Asteris, yang pada poin di bawahnya poin 1.3.1 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”. 
Dalam iklan di atas terdapat tanda asteris yang membingungkan 
pembaca dan termasuk pelanggaran dalam EPI.

Dalam perspektif Islam sendiri hal di atas sudah diatur dan 
dijelaskan bahwa berlebihan itu tidak baik, Katakanlah: “Hai hamba-
hamba-Ku yang melampaui batas terhadapat diri mereka sendiri, 
janganlah kalian berputus asa dari rahamt Allah. Sesungguhnya Allah 
mengampuni dosa-dosa semuanya, sesungguhnya Dia-lah yang Maha 
Pengampun lagi Maha Penyayang” (QS. Az Zumar:53).
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Kemudian masih di koran Tribun Jogja pada tanggal yang sama 
di atas. Di situ terdapat iklan salah satu resto masakan jawa yang 
melanggar EPI.

Gambar 3.38. Gambar iklan resto masakan jawa yang melanggar EPI.

Pada iklan di atas terdapat pelanggaran EPI poin 1.7 tentang 
Garansi yang berbunyi “Jika suatu iklan mencantumkan garansi atau 
jaminan atas mutu suatu produkya, maka dasar-dasar jaminannya 
harus dapat dipertanggung jawabkan. Dalam iklan di atas sangat 
jelas terdapat tulisan “Jaminan Rasa Nikmat dan Segar” yang dimana 
dalam Etika Pariwara Indonesia tidak dibenarkan karena pada iklan 
atau tulisan tersebut tidak ada bukti yang menjelaskan bahwa produk 
tersebut benar-benar sesuai pada iklan di atas.

Kemudian dalam perspektif Islam dituliskan bahwa “Sesungguhnya 
yang mengadakan kebohongan, hanyalah orang yang tidak beriman kepada 
ayat-ayat Allah dan mereka itulah pembohong” (Q.S An Nahl: 105).

Maka dari itu iklan yang sangat erat dengan media, baik media 
cetak maupun media digital harus memperhatikan semua aspek 
tentang iklan dengan cara yang baik. Tidak dengan cara menghalalkan 
berbagai cara agar produk yang ditawarkan laku keras melainkan 
dengan cara yang sejujur-jujurnya untuk kebaikan pihak produsen 
dan pihak konsumen. Memalui Etika Pariwara Indonesia seharusnya 
para pembuat iklan ataupun para penerbit media cetak terutama koran 
harus menyadari pelanggaran-pelanggaran terhadap iklan-iklan yang 
mereka buat dan ke depannya iklan di Indonesia menjadi lebih baik.
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Hilangnya Etika dalam Beriklan di Media Cetak

Muhammad Denny Irza Maulana

Pengertian iklan adalah sebuah akses informasi dan promosi yang 
dibuat oleh pihak produsen dan ditujukan kepada konsumen, hal ini 
merupakan salah satu strategi dalam sebuah perusahaan baik di bidang 
barang dan jasa untuk memperkenalkan sebuah produk atau jasa 
yang dibuatnya melalui media massa dan ditujukan kepada seluruh 
elemen masyarakat dengan menambahkan kalimat-kalimat ajakan atau 
bujukan (Muktaf, 2015: 3).

Iklan pada koran terdiri dari 2 
macam, yaitu iklan baris dan iklan 
kolom. Iklan baris adalah informasi 
yang ditujukan untuk membujuk 
atau mendorong khalayak ramai 
agar tertarik dengan barang atau 
jasa yang ditawarkan, dalam bentuk 
beberapa baris dalam kolom yang 
sangat terbatas sehingga penulisanya 
meng guna kan singkatan-singkatan 
demi menghemat tempat dan biaya. 
Iklan baris mengutamakan infor-
masi yang paling inti yang perlu 
diketahui oleh peminatnya. Karena 
tidak menggunakan gambar sebagai 
daya tariknya, iklan baris dimuat 
secara berkelompok sesuai dengan 
isinya.

Gambar 3.39. iklan baris.



Titik di Noda
(Ketika Etika Dinomorduakan)

 | 127 

Sedangkan iklan kolom adalah iklan yang terdiri atas ilustrasi/
gambar, foto/bagan dan kata-kata. Iklan kolom dilihat dari 
ukuran nya lebih besar daripada iklan baris, bahkan ada yang 
penuh satu halaman koran, untuk menarik perhatian pembaca. 
Iklan kolom berisi penawaran, ajakan, dan rayuan untuk membeli 
produk/barang yang ditawarkan. Di dalam iklan kolom, ada juga iklan 
pribadi atau keluarga yang berisi informasi atau pemberitahuan kepada 
umum dan ada juga iklan layanan masyarakat yang disampaikan oleh 
pemerintah.

Gambar 3.39. Contoh iklan kolom.

Pada koran Tribun Jogja yang terbit pada Kamis, 8 Maret 2018, 
edisi no. 2494 didapatkan sebanyak 684 iklan, yang terdiri dari 620 
iklan baris dan 64 iklan kolom. Dari 684 iklan tersebut didapatkan 
bahwa ada 130 iklan yang melanggar aturan Etika Pariwara Indonesia, 
berikut datanya :
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Gambar 3.41. Gambar Infografis Tribun Jogja.

Dalam Etika Pariwara Indonesia poin 1.2 Bahasa, “Iklan tidak boleh 
menggunakan kata-kata superlatif seperti “paling”, “nomor satu”, “top”, 
atau kata-kata yang berawalan “ter”, dan/atau yang bermakna sama, 
kecuali jika disertai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan”. Iklan ini 
melanggar karena menggunakan kata “ter-” pada kalimat “Distributor 
CCTV Termurah”, kata termurah disini tidak memiliki bukti yang bisa 
dipertanggungjawabkan, maka dari itu iklan ini termasuk menyalahi EPI.



Titik di Noda
(Ketika Etika Dinomorduakan)

 | 129 

Gambar 3.41. Gambar pelanggaran iklan 1.2 Bahasa.

Dari segi agama telah dijelaskan bahwa untuk berlebihan itu 
tidak baik, Katakanlah: “Hai Ahli Kitab, janganlah kamu berlebih-
lebihan (melampaui batas) dengan cara tidak benar dalam agamamu. 
Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang telah 
sesat dahulunya (sebelum kedatangan Muhammad) dan mereka telah 
menyesatkan kebanyakan (manusia), dan mereka tersesat dari jalan 
yang lurus” (Q.S. Al-Maaida - Ayat 77).

Dalam Etika Pariwara Indonesia poin 1.3 Tanda Asteris (*), “Tanda 
asteris pada iklan tidak boleh digunakan untuk menyembunyikan, 
menyesatkan, atau membingungkan khalayak tentang harga 
sebenarnya atau ketersediaan dari produk yang diiklankan”. Iklan ini 
melanggar karena menggunakan tanda asteris atau simbol (*) pada 
kalimat, “Proses Cepat*”, simbol (*) yang maknanyanya ambigu seolah 
menyembunyikan, menyesatkan, dan juga membingungkan khalayak, 
iklan ini sudah termasuk melanggar EPI.



130 | Titik di Noda
(Ketika Etika Dinomorduakan)

Gambar 3.42. Gambar pelanggaran 1.3 Tanda Asteris (*).

Menggunakan sebuah simbol atau tanda tertentu bisa dikatakan 
menipu dan itu sangatlah dilarang agama, “Dan apabila Kami 
merasakan kepada manusia suatu rahmat, sesudah (datangnya) bahaya 
menimpa mereka, tiba-tiba mereka mempunyai tipu daya dalam 
(menentang) tanda-tanda kekuasaan Kami. Katakanlah: “Allah lebih 
cepat pembalasannya (atas tipu daya itu)”. Sesungguhnya malaikat-
malaikat Kami menuliskan tipu dayamu”. [QS 10:21] 

Dalam Etika Pariwara Indonesia poin 1.8 Rasa Takut dan 
Takhayul, “Iklan tidak boleh menimbulkan atau mempermainkan rasa 
takut, ataupun memanfaatkan kepercayaan orang terhadap takhayul”. 
Iklan ini melanggar karena memanfaatkan kepercayaan orang tentang 
takhayul, memberikan tawaran-tawaran yang berhubungan dengan 
dunia ghaib atau sesuatu hal yang tidak masuk akal yang belum tentu 
akan kebenarannya, iklan seperti ini sudah termasuk menyalahi EPI.
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Gambar 3.43. Gambar pelanggaran 1.8 Rasa Takut dan Takhayul.

Dalam pandangan agama telah dijelaskan bahwa berperilaku 
syirik itu sangatlah dibenci oleh Allah SWT, “…Sesungguhnya 
barangsiapa mempersekutukan (sesuatu degan) Allah, maka sungguh, 
Allahmengharamkan Surga baginya, dan tempatnya ialah Neraka…
tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolongpun.” (QS. Al-
Maidah - Ayat 72).

Dalam Etika Pariwara Indonesia poin 1.26 Pornografi dan 
Pornoaksi, “Iklan tidak boleh mengeksploitasi erotisme atau seksualitas 
dalam bentuk dan dengan cara apapun”. Iklan ini melanggar karena 
mengarah kepada hal yang terlalu vulgar, seperti mengeksploitasi bentuk 
tubuh wanita, menjadikan seorang wanita seperti diperdagangkan, 
lebih mengacu kepada seksualitas orang dewasa, iklan ini sangat jelas 
melanggar EPI.
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Gambar 3.44. Gambar pelanggaran 1.26 Pornografi dan Pornoaks

Dari segi agama telah dijelaskan bahwa berzina itu perbuatan yang 
sangat buruk, “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka 
deralah tiap-tiap satu dari keduanya dengan seratus kali deraan. Dan 
janganlah kamu belas kasihan kepada keduanya didalam menjalankan 
(ketentuan) agama Allah yaitu jika kamu beriman kepada Allah dan hari 
akhir. Dan hendaklah (dalam melaksanakan) hukuman mereka disaksikan 
oleh sekumpulan orang-orang yang beriman “. (QS. An-Nur ayat 2)
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Realita Kebohongan Iklan Radio Indonesia

Adhitya Prasetyo

Radio adalah sebuah media yang menggunakan gelombang 
frekuensi dalam penyaluran data atau informasi. Berdasarkan cakupan 
jaringan, radio dapat terbagi menjadi radio lokal, nasional, dan 
Internasional. Pada zaman pertama dikembangkan, radio berguna 
untuk mengirim kode-kode tertentu untuk kepentingan sekelompok 
orang. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, fungsi dari 
radio semakin meluas. Hingga saat ini radio menjadi sebuah media 
massa yang dapat menyalurkan informasi, hiburan, komersil, dan 
edukasi dalam bentuk audio visual. Konten yang disajikan pada setiap 
stasiun radio mungkin saja berbeda dengan stasiun radio lain. Hal ini 
menyeseuaikan kebijakan pemilik stasiun radio itu sendiri.

Periklanan adalah komunikasi komersil dan nonpersonal tentang 
sebuah organisasi dan produk-produknya yang ditransmisikan ke 
suatu khalayak target melalui media bersifat massal seperti televisi, 
radio, koran, majalah, direct mail (pengeposan langsung), reklame luar 
ruang, atau kendaraan umum (Lee & Johnson, 2007: 3). 

Sebagai salah satu media massa, radio tidak dapat dilepaskan 
dari komersil atau periklanan. Bentuk dari iklan radio adalah audio 
visual sehingga pembuat iklan harus memilih kata dan intonasi 
pengucapan yang tepat agar iklan dapat ditangkap dengan baik dan 
dapat mempengaruhi pendengar radio.  

Dalam dunia periklanan Indonesia, ada aturan yang harus 
dipahami oleh pengiklan yang menentukan sebuah iklan layak untuk 
disebarluaskan atau tidak. Aturan ini menganut pada ketentuan yang 
telah ditetapkan oleh Etika Pariwara Indonesia (EPI). Aturan ini dibuat 
guna menyelaraskan iklan yang dibuat sehingga tidak melanggar norma 
dan budaya masyarakat Indonesia. Namun pada realitanya, masih 
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ada beberapa iklan di berbagai media massa Indonesia yang belum 
sepenuhnya menerapkan aturan yang ada pada EPI. Pelanggaran ini 
juga terjadi pada media massa radio. 

Pada kasusnya, penulis mendapatkan 2 iklan pada radio yang 
melanggar aturan Etika Pariwara Indonesia (EPI) pada jam penyiaran 
siang hari. Iklan yang pertama adalah iklan produk Teh Javana yang 
disiarkan pada stasiun radio JIZ 89.5 FM Yogyakarta. Iklan ini disiarkan 
pada hari Sabtu, 10 Maret 2018 pukul 13.30 WIB. Adapun rincian iklan 
Teh Javana adalah sebagai berikut:

Table 1. Narasi Iklan Teh Javana

Durasi Pengisi Suara Musik 
Latar

00.01 – 00.04 Akhirnya, teh kebanggaan Indonesia datang 
juga, Teh Javana (wanita)

Guitar 
And Piano 
Instrumen00.04-00.06 Teh Javana? Teh Kemasan dalam botol yang 

baru itu? (Pria)
00.06-00.11 Iyaa, Teh Javana teh baru yang paling 

berkualitas dari bumi Nusantara(wanita)
00.11-00.12 Apanya yang bikin Bangga?(Pria)
00.12-00.25 Karena Teh Berkualitas yang terkenal didunia 

berasal dari Indonesia, dan itu diambil hanya 
dari 10% dari semua daun teh yang pal-
ing berkualitas. Dan 10% inilah yang dulu 
dipersembahkan untuk raja dan di ekspor 
keluar negri (wanita)

00.25-00.32 Ohhhh itu yang berada dalam kemasan Teh 
Javana? Dan Sekarang kita bisa merasakann-
ya!! (Pria)

00.32-00.40 Teh Javana Juga di proses dengan teknologi 
aroma recovery. Jadi kita bisa menikmati teh 
seperti baru di sedu (Wanita)

00.40-00.47 Waah, kita jadi bisa menikmati teh seperti 
baru di seduh, jadi bangga akan Indonesia 
karena minum Teh Javana. (Pria)

00.47-00.50 Ayoo minum Teh Javana!! (Wanita)

Iklan produk ini melanggar EPI mengenai penggunaan kata 
superlatif pada bait iklan “teh javana, teh baru yang paling berkualitas 
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dari bumi nusantara” dan ”teh yang paling berkualitas berasal dari 
Indonesia”. Menurut EPI dalam bab tata krama bahasa, penggunaan 
kata-kata superlatif harus dapat dibuktikan dengan pernyataan tertulis  
dari otoritas terkait atau sumber yang otentik. Sementara pada iklan 
produk ini tidak disebutkan sumber yang terpercaya akan penggunaan 
kalimat superlatif tersebut. 

Iklan berikutnya adalah promosi produk dari rumah makan Kaizen 
Ramen and Stick Magelang yang disiarkan pada stasiun radio Best 91.5 FM 
Yogyakarta pada hari Sabtu, 10 Maret 2018 pukul 13.35 WIB.

Table 2. Narasi Iklan Kaizen Ramen and Steak

Durasi Pengisi Suara Musik 
Latar

00.01-00.04 Intro Siulan
00.04-00.10 Sekarang santai kamu bakal lebih nikmat dengan 

makanan ringan paling enak
Instrumen

00.10-00.14 Kaizen Chicken Wings, Hanya dua puluh sem-
bilan ribu.

00.14-00.21 Tersedia juga aneka macam jus yang bakal 
nyegerin harimu,

00.21-00.22 Ada Jus Apa? (wanita)
00.22-00.26 Ada Kaizen Jus, Japan water mellon,
00.26-00.27 Apa lagi? (wanita)
00.27-00.32 dan masih banyak lagi, Orange, Manggo, 

Guava.
00.32-00.37 Ayo ke Kaizen Ramen and Steak sekarang 

juga,
00.37-00.44 Nikamti Kaizen Chicken Wings yang paling 

enak, dan aneka macam jus yang paling seger
00.44-00.55 Kaizen ramen and Steak ada di jalan pemuda 

lantai dua toko nasional

Iklan ini juga melanggar aturan EPI pada penggunaan kalimat 
superlatif dengan bait iklan yang mengatakan “Sekarang santai kamu 
bakal lebih nikmat dengan makanan ringan paling enak, Kaizen Chicken 
Wings” dan “Nikmati Kaizen Chicken Wings yang paling enak dan 
aneka jus yang paling seger”. Pada iklan ini juga melanggar EPI pada 
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penggunaan kata superlatif. Iklan ini juga tidak menyebutkan sumber 
yang jelas mengenai penggunaan kata superlatif tersebut. 

Selain penggunaan kata superlatif, iklan dari rumah makan yang 
berada di ruko Toko Nasional Magelang lantai 2 ini juga menekankan 
intonasi berlebihan pada kata paling. Jika kita asumsikan, perkara 
enak pada makanan adalah relatif. Karena jika ada sebuah makanan 
yang seseorang menilai enak, maka tidak dapat dipastikan semua 
orang merasa bahwa masakan itu enak. Karena perbedaan budaya dan 
keseharian atau cita rasa setiap orang tidak sama dengan orang lainnya.

Dari dua iklan di atas, penggunaan kata superlatif menjadi sebuah 
pelanggaran yang sama halnya membohongi masyarakat karena pada 
kedua iklan tersebut tidak mencantumkan sumber yang jelas atau 
data yang kongkrit. Penggunaan kalimat superlatif yang terdapat pada 
kedua iklan diatas hanya menyampaikan opini yang dibuat untuk 
mempengaruhi target konsumen. Jika dikaitkan dengan norma agama 
khususnya Islam, Allah SWT. telah menjelaskan dalam kitab suci 
Al-Qur’an bahwa berlebih-lebihan adalah suatu tindakan yang tidak 
diperbolehkan. Allah SWT. bersabda yang artinya : 

“Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap 
(memasuki) mesjid, makan & minumlah, & janganlah berlebih-
lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang 
berlebih-lebihan.” [Al-A’raf 7:31].

Pada ayat di atas menjelaskan bahwa berlebih – lebihan pada suatu 
hal adalah perbuatan yang tidak disukai oleh Allah SWT. Banyak sekali 
keburukan yang akan terjadi akibat berlebih – lebihan dalam suatu 
hal. Walaupun tujuan iklan adalah mempersuasi konsumen, namun 
penggunaan kalimat atau tanda harus sesuai fakta yang terpercaya. Hal 
ini dikarenakan penggunaan kalimat yang tidak sesuai fakta sama saja 
membohongi masyarakat secara luas. 

Iklan harus sesuai dengan fakta, termasuk kualitas produk. Iklan 
menyesatkan jika tidak berkesuaian dengan fakta. Maka persuasi 
sebenarnya terjadi manakala fakta yang dijadikan informasi memang 
memiliki kekuatan untuk meyakinkan khalayak. Persuasi yang paling 
kuat, berasal dari kekuatan fakta (Siregar, 2008: 64-65).

Allah SWT. bersabda dalam Al –Qur’an yang artinya :



Titik di Noda
(Ketika Etika Dinomorduakan)

 | 139 

“Allah lebih cepat pembalasannya (atas tipu daya itu), sesungguhnya 
malaikat-malaikat kami menuliskan tipu dayamu.” [QS Yunus:21].

Selain berlebih-lebihan, iklan yang tidak sesuai fakta juga 
termasuk membohongi khalayak. Membohongi khalayak sendiri 
dapat mengakibatkan keputusan berikutnya yang akan dilakukan oleh 
khalayak terhadap produk tersebut. Bisa jadi dalam kasus iklan Kaizen 
Chicken Wings yang menyebutkan bahwa produk ini adalah produk 
yang paling enak membuat konsumen kecewa. Apabila ada salah satu 
konsumen merasakan produk ini dan tidak sesuai dengan seleranya, 
maka dapat membuat konsumen tersebut tidak akan percaya lagi 
dengan produk tersebut. Bahkan ada kemungkinan konsumen akan 
memprofokasi orang lain yang belum merasakan produk ini untuk 
tidak mencobanya. 

Kekuatan fakta berdasarkan data yang kongkrit menjadikan pesan 
yang terdapat dalam sebuah iklan lebih dipercaya oleh masyarakat. 
Oleh karena itu, pada tahap pembuatan iklan, pengiklan harus benar-
benar menggali informasi yang akurat mengenai produk yang akan 
diiklankan. Pengiklan juga harus memaparkan keadaan apa adanya 
dari produk. Apabila produk memiliki sedikit kelebihan, maka tugas 
dari pengiklan adalah merancang kata yang tepat untuk mengangkat 
produk tersebut. 

Jika kita amati, banyak sekali iklan di media Indonesia dan termasuk 
di dalamnya radio yang masih melanggar Etika Pariwara Indonesia 
(EPI). Pelanggaran yang terjadi dapat berupa penggunaan simbol 
dan bahasa yang terdapat pada iklan. Hal ini sangat memprihatinkan 
dalam dunia pariwara Indonesia. Seharusnya para pengiklan lebih 
memperhatikan etika yang ada pada masyarakat dan juga tataan aturan 
yang sudah ada pada panduan Etika Pariwara Indonesia (EPI) agar 
tidak terjadi hal yang tidak diinginkan dalam bentuk bentuk apapun. 
Salah satu contohnya adalah penipuan terhadap konsumen yang terjadi 
melalui iklan. 
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EPI, Mudah Ditaati Tapi Minim Implementasi

Ahmad Naufal

Media massa memiliki peran bagi masyarakat untuk menyampaikan 
beragam informasi dan hiburan. Konten dari informasi dan hiburan yang 
disajikan media menjadi penentu apakah suatu media tersebut mampu 
mengambil perhatian para audiennya atau tidak. Pada media berjenis audio 
seperti radio tentunya menjadi sebuah tantangan tersendiri, karena saat ini 
media berjenis audio visual seperti televisi jauh lebih diminati daripada 
media yang berjenis audio saja. Namun bukan berarti radio tidak diminati. 
Radio sendiri memiliki keunggulan karena lebih dapat dijangkau seluruh 
masyarakat disetiap waktu dan dimana saja. Pendengar radio juga tidak 
harus tetap berada di depan perangkat radionya, tidak seperti menonton 
televisi. Ini berarti ketika mendengarkan radio pendengar masih bisa 
melakukan hal-hal lainnya sambil menikmati suara radio. Ini juga berarti 
semakin banyak pendengar radio yang dapat dijangkau sementara mereka 
masih tetap dapat mengerjakan pekerjaan mereka. Radio juga masih 
menjadi media favorit bagi pengendara mobil.

Ketika media berhasil menghambil perhatian audien, disaat itu 
media akan menjadi target para pengiklan. Iklan di radio memang tidak 
sebanyak iklan pada televisi. Iklan pada radio lebih didominasi oleh 
para pengiklan produk atau brand regional daripada produk-produk 
nasional, karena radio merupakan media yang memiliki saluran yang 
berbeda di setiap regionalnya yang otomatis audiennya juga pendengar 
radio di regional tersebut, sehingga pendengar lebih dekat dengan 
radio dan iklan-iklan produk regional mendapatkan sasaran atau target 
pasar yang tepat. 

Pengertian iklan sendiri adalah sebuah akses informasi dan promosi 
yang dibuat oleh pihak produsen dan ditunjukkan kepada konsumen, 
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hal ini merupakan salah satu strategi dalam sebuah perusahaan baik 
di bidang barang dan jasa untuk memperkenalkan sebuah produk 
atau jasa yang dibuatnya melalui media massa dan ditujukan kepada 
seluruh elemen masyarakat dengan menambah kalimat-kalimat ajakan 
atau bujukan. Hal ini tentunya tidak semata-mata dibuat tanpa tujuan, 
tentunya para produsen membuat iklan dengan sedemikian rupa 
dan semenarik mungkin untuk dapat membuat masyarakat berminat 
untuk menggunakan atau membeli produk dari sebuah perusahaan 
penyedia produk dan jasa tersebut. Dengan pesan, sebuah iklan 
mampu merubah perilaku seseorang, sekelompok orang yang menjadi 
target konsumennya bisa terpengaruh saat pesan yang disampaikan 
oleh iklan sesuai dengan kebutuhannya (Mufarrih, 2015:3). 

Sebuah kegiatan yang disebarluaskan melalui media massa 
tentunya mempunyai seperangkat aturan dan etika yang dibuat dan 
diatur pemerintah. Dengan demikian sudah seharusnya para pelaku 
periklanan menaati Undang-Undang (UU) maupun Etika Pariwara 
Indonesia (EPI). Sayangnya masih banyak sekali para pelaku periklanan 
yang tidak menaati EPI.

Para pekerja iklan tanpa kenal lelah akan terus mencari cara-cara 
baru dalam membuat sebuah iklan baru yang diharapkan mampu 
menarik minat konsumen atas produk yang diiklankan. Aspek etika 
acapkali dinomorduakan karena ada kemungkinan pekerja iklan juga 
tidak tahu tentang Etika Pariwara Indonesia, sehingga bisa jadi hasilnya 
etis atau malah tidak etis sama sekali. Akibatnya para pekerja iklan 
hanya bisa meraba-raba saja seperti apa iklan yang etis di masyarakat, 
dalam penilaian sebuah produk iklan dan seperti apa yang tidak etis 
untuk dimuat (Nasyr dkk, 2010:29).

Tabel 1. Deskripsi Iklan Radio Puspita Raja Herbal

Durasi Voice Over Sound Effect
00.00-00.07 “Produk ini spesial diabetes, kaki luka 

basah dan amputasi diminum tanpa 
kambuh”.

Musik instrumen

00.21-00.31 “Kini muncul Puspita Raja Herbal 
penyelesai masalah. Sehat, waras-wiris, 
Tuntas, Rantas, mengatasi keluhan pen-
yakit”.

Musik instrumen
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Pada iklan obat herbal Puspita Raja Herbal ditemukan pelanggaran 
EPI pasal 2.3.3 yang mengatakan bahwa Iklan tidak boleh menggunakan 
kata, ungkapan, penggambaran atau pencitraan yang menjanjikan 
penyembuhan, melainkan hanya untuk membantu menghilangkan gejala 
dari sesuatu penyakit. 

Banyak sekali iklan-iklan pengobatan di koran kuning dan televisi 
yang banyak memberikan janji-janji yang berlebihan. Menawar-
kan pengobatan untuk penyembuhan diabetes, kemandulan, 
stroke, gangguan mata, gangguan jiwa, kanker, lemah syahwat dan 
sebagainya. Bahkan orang yang sudah dinyatakan oleh dokter tidak 
dapat disembuhkan secara medis, dapat disembuhkan dengan cara 
pengobatan alternatif ini. Pengobatan alternatif ini juga relatif lebih 
murah. Yang menjadi permasalahan dalam pengobatan alternatif dan 
cara mereka beriklan yaitu banyak yang membohongi, menyimpang 
dari ajaran agama Islam, dan cara beriklan mereka juga tidak sesuai 
dengan Etika Pariwara Indonesia (EPI). Dalam kondisi seperti ini yang 
dirugikan adalah masyarakat (Nasyr dkk, 2010: 142).

Tabel 2. Deskripsi Iklan Klinik Sinse Sari Alam

Durasi Voice Over Sound Effect
00.23-00.33 “Semua jenis penyakit cukup satu kali 

berobat, kami memberi garansi tujuh hari 
tidak ada perubahan obat kami ganti”

Musik gamelan

Lalu pada iklan Klinik Sinse Seri Alam di iklannya melanggar 
EPI pasal 1.7 yang mengatakan bahwa jika suatu iklan mencantumkan 
garansi atau jaminan atas mutu suatu produk, maka dasar-dasar 
jaminannya harus dapat dipertanggung- jawabkan.

Di dalam Islam juga mengatur hukum dalam beriklan saat 
perniagaan, Iklan Yang Mengandung Penipuan (Mengelabui 
Konsumen) atau Gharar. Hukumnya adalah haram. Banyak dalil yang 
menegaskan keharaman tipu muslihat ini. Satu di antaranya adalah 
hadits berikut:

َمْن َغشَّنَا فَلَْيَس ِمنَّا
“Barangsiapa yang mengelabui (menipu) kami, maka ia bukan 
golongan kami” HR Muslim, no. 164. 
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Apabila produsen mengiklankan suatu produk secara berlebihan 
dan tidak sesuai dengan hakikat produknya, maka konsumen yang sudah 
terjebak membeli produknya tersebut, berhak untuk mengembalikannya. 
Dan produknya sendiri terhitung sebagai barang yang cacat.

Tabel 3. Deskripsi Iklan Klendir Grosir

Durasi Voice Over Sound Effect
00.47-00.53 “Alat alat bayi ya di klendis grosis, 

terlengkap dan termurah”
Musik instrumen

Pada iklan Klendir Grosir juga ditemukan pelanggaran EPI di 
dalam iklannya yang mengatakan  melanggar EPI pasal 1.2.2  yang 
mengatakan 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.

Tabel 4. Deskripsi Iklan Radio 104.5 FM

Durasi Voice Over Sound Effect
00.02 -00.07 “Teman dengan musik terbaik”. Musik instrumen

Tidak hanya iklan sebuah produk, bahkan iklan di radio yang 
mengiklankan saluran radionya sendiri juga melanggar EPI yang sama 
dengan pelanggaran etika di iklan sebelumnya yaitu adalah iklan radio 
104.5 FM yang melanggar EPI pasal 1.2.2.

Pelanggaran etika dalam beriklan ini menunjukkan bahwa masih 
rendahnya implementasi etika dalam beriklan, padahal etika juga menjadi 
tolak ukur kehidupan dalam bermasyarakat. Seperti yangada dalam salah 
satu teori mengenai efek atau pengaruh komunikasi massa yaitu “peluru 
ajaib” (bullet theory) individu-individu dipercaya dapat dipengaruhi 
langsung dan secara besar oleh pesan media, karena media dianggap 
berkuasa dalam membentuk opini publik (Junaedi, 2007: 97-98).

Masalah etika dalam pandangan holistik penulis berkaitan dengan 
menipu tidaknya iklan. Biasanya orang-orang urban-kosmopolit 
kontemporer bersikap masa bodoh terhadap etika periklanan. Padahal 
kita telah memiliki TKTCPI, yang pada dasarnya menggarisbawahi 
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bahwa iklan harus jujur, bertanggung jawab, dan tidak bertentangan 
dengan hukum yang berlaku. TKTCPI juga mengatur hubungan 
dengan penyaji iklan, pemerintah, atau media massa (Wibowo, 2003: 
220-221).

Masih minimnya komitmen para pengiklan untuk serentak 
menaati etika periklanan yang ada tampaknya menjadi pekerjaan 
rumah (PR) bagi para pemilik produk dan pengelola iklan. Iklan yang 
baik seharusnya memiliki kontrol dan manajemen yang baik mulai 
dari praproduksi hingga pascaproduksi sehingga tidak ditemukan 
pelanggaran-pelanggaran etika dalam periklanan yang faktanya tidak 
sulit untuk ditaati.
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Aspek Etika Periklanan 
yang Kerap Dinomorduakan

Fadel Kasyfi Azhari

Radio merupakan media elektronik yang dapat menangkap suara 
dan gelombang tertentu hingga informasi dan komunikasi dapat 
terjangkau oleh masyarakat dan mempunyai nilai praktis edukatif baik 
secara formal maupun secara informal. Iklan merupakan aspek yang 
sangat penting di media massa, tidak terkecuali iklan yang ada pada 
radio.

Iklan adalah media yang mengakses informasi dan promosi yang 
dibuat oleh pihak produsen untuk ditunjukkan kepada para calon 
konsumennya. Strategi ini dilakukan oleh pihak produsen dengan cara 
memperkenalkan produknya melalui media massa dan diperuntukkan 
oleh seluruh masyarakat dengan kalimat ajakan atau bujukan yang 
dapat menarik perhatian dari para calon konsumen. Dengan hal ini, 
produsen memiliki tujuan agar para calon konsumennya bisa tertarik 
dan membeli atau menggunakan barang dan jasa yang ditawarkan oleh 
pihak produsen. Dalam kegiatan seperti ini yang bersangkutan dengan 
yang namanya media massa, tentunya memiliki beberapa rangkaian 
peraturan didalamnya atau etika yang terdapat dalam undang undang 
yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan hal tersebut tentunya harus 
dipatuhi bagi semua yang akan melakukan kegiatan yang berhubungan 
dengan penyampaian iklan melalui media massa. Dengan pesan sebuah 
iklan mampu merubah perilaku seseorang, dan sekelompok orang yang 
menjadi target konsumennya saat pesan yang disampaikan oleh iklan 
sesuai dengan kebutuhannya (Muktaf, 2015: 3). 

Bila media berhasil mengambil perhatian audien, disaat itu media 
akan menjadi target para pengiklan. Iklan di radio memang tidak 
sebanyak iklan di televisi.  Di radio iklan lebih didominasi oleh para 
produk atau brand  regional daripada produk-produk nasional, karena 



146 | Titik di Noda
(Ketika Etika Dinomorduakan)

radio merupakan media yang memiliki saluran yang berbeda-beda 
di setiap daerahnya yang otomatis para pendengarnya juga berada 
di daerah jangkauan saluran radio, sehingga pendengar lebih dekat 
dengan radio dan iklan-iklan produk regional mendapatkan sasaran 
pasar yang sesuai.

Sebuah kegiatan yang berhubungan dengan media massa seperti 
iklan tentunya memiliki sebuah aturan. Etika Pariwara Indonesia 
(EPI) yang diatur dan dibuat pemerintah untuk dipatuhi. Dengan hal 
tersebut para pengiklan harus menaati peraturan yang ada dengan 
memperhatikan isi dan makna dari iklan tersebut agar tidak melanggar 
EPI yang telah diatur. Namun demikian, seolah-olah tidak ada peraturan 
yang menjelaskan tentang etika periklanan. Peringatan memang telah 
dilakukan, tetapi pelanggaran pada iklan tidak menjadi surut. Etika 
memang tidak mempunyai tolak ukur tegas, nyata dan mengikat. 

Para pembuat iklan tentunya terus menggunakan berbagai cara 
dalam membuat sebuah iklan yang diharapkan mampu menarik 
minat konsumen terhadap produk yang diiklankan. Aspek etika dalam 
periklanan yang acapkali dinomorduakan karena ada kemungkinan 
pekerja iklan juga tidak tahu tentang Etika Pariwara Indonesia, 
sehingga hasilnya bisa jadi etis atau tidak etis sama sekali. Sehingga 
para pekerja iklan hanya dapat membuat  iklan yang dianggap etis di 
masyarakat, dalam penilaian sebuah produk iklan dan seprti apa yang 
tidak etis untuk dimuat (Nasyr dkk, 2010: 29) 

Berdasarkan Etika Pariwara Indonesia Dewan Perwakilan Indonesia 
yang mengatakan iklan merupakan suatu pesan komunikasi pemasaran 
tentang suau produk barang ataupun jasa. Kesuksesan atau tidaknya 
suatu iklan sangat tergantung kepada orang-orang yang melihat iklan 
tersebut. Ketika orang tidak melihat iklan tersebut maka tidak akan 
memberikan pengaruh untuk membeli atau menggunakan jasa yang 
ditawarkan. Iklan yang telah dibuat kemudian di komunikasian lewat 
media massa dan orang lain juga akan lebih mudah untuk menerima 
pesan dengan demografis semua orang, semua usia, suku yang berbeda-
beda tanpa memandang latar belakang yang berbeda-beda. 

Iklan lewat radio memberikan informasi yang bersifat auditif, 
namun dapat membangkitkan “theatre of mind” paling besar 
dibandingkan dengan media elektronik lainnya. Lewat bahasa yang 



Titik di Noda
(Ketika Etika Dinomorduakan)

 | 147 

disajikan iklan di radio mampu mengkonstruksi persepsi personal di 
dalam pemikiran pendengarnya.    

Salah satu iklan dari Skin Care Ristra ini menjelaskan dengan 
detail bahwa penyebab dari tumbuhnya jerawat disebabkan oleh 
banyak faktor, penjelasan tersebut memberikan sebuah informasi 
kepada pendengar agar dapat menghindari dari faktor faktor yang 
dapat membuat munculnya jerawat tersebut. Penjelasan tersebut dapat 
diambil nilai lebihnya dari Skin Care Ristra. Menurut Etika Pariwara 
Indonesia pasal 2.7 tentang kosmetika iklan tidak boleh menjanjikan 
hasil mutlak seketika, jika ternyata penggunaannya harus dilakukan 
secara teratur dan terus menerus. Walaupun iklan ini telah dibuat 
dengan strategi yang baik, tetapi pesan yang terkandung dalamnya 
memungkinkan akan menimbulkan masalah pada produk lain. 

Tabel 1. Deskripsi iklan Skin Care Ristra

Durasi Voice over Sound Effect
00.17- 00.30 Di Ristra kamu bakal bisa men-

gobati jerawat kamu dengan cara 
yang benar dan dokter bakal men-
ganjurkan facial acne untuk mem-
bersihkan muka dari komedo dan 
kulit mati, lalu jerawat dimuka bisa 
berkurang deh

-

Dari Iklan AC Daikin berikut ini, terdapat kesalahan dalam etika 
periklanan yang dibuat oleh pembuat iklan. Meski telah dibuat peraturannya 
oleh pemerintah, sepertinya pihak dari iklan AC Daikin tidak menyadari 
adanya pelanggaran dalam iklan yang mereka buat, di dalam iklan tersebut 
dikatakan bahwa “AC Daikin ini tentunya memiliki banyak kelebihan 
dibandingkan dengan AC merek lain, selain cepat dingin AC Daikin ini 
juga hemat listrik hingga 50%”. dan iklan tersebut juga melanggar pasal 
1.21 tentang merendahkan yang berbunyi iklan tidak boleh merendahkan 
produk pesaing baik secara langsung maupun tidak langsung. Seharusnya 
dari pihak pengiklan juga memahami kondisi dari pihak perusahaan 
tertentu, tanpa dengan menjatuhkan citra suatu produk dari salah satu 
kompetitor yang berkompetisi di bidang pemasaran yang sama. Dalam iklan 
ini sangat terdengar jelas bahwa AC Daikin membandingkan produknya 
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dengan merek lain, yang bisa dibilang konsumsi listriknya lebih besar.  Iklan 
AC Daikin ini seharusnya mematuhi apa yang telah tercantum di dalam 
EPI pasal 1.19 yang menyebutkan bahwa perbandingan tidak langsung 
harus berdasarkan kriteria yang tidak menyesatkan khalayak.

Tabel 2. Deskripsi iklan AC Daikin

Durasi Voice over Sound Effect
00.18 -00.35 “ AC Daikin ini tentunya memiliki 

banyak kelebihan dibandingkan 
dengan  AC merek lain, selain cepat 

dingin AC Daikin ini juga hemat 
listrik hingga 50%”

Musik instrumen

Masih adanya pihak-pihak yang melanggar etika dalam periklanan 
ini menggambarkan bahwa masih ada beberapa kalangan yang memiliki 
pandangan beretika dalam iklan yang rendah. Seperti efek komunikasi 
massa yaitu “peluru ajaib” (bullet theory) individu-individu dapat dipenga-
ruhi langsung dan secara besar oleh pesan media karena media dianggap 
berkuasa dalam membentuk opini publik (Junaedi, 2007: 97-98).

Iklan tidak hanya mengenai pengenalan, tetapi sudah merupakan 
alat untuk memikat masyarakat bahkan digunakan untuk ladang 
mencari untung bagi produsen. Iklan seringkali menampilkan 
atau mempromosikan produk dan pelayanan yang sangat jauh dari 
kenyataan.  Iklan seharusnya menampilkan hal yang jujur dan tidak 
menipu, agar iklan tidak mendapatkan tuduhan atas produk yang 
diiklankan. 

Para pengiklan seharusnya menyadari akan peraturan tentang 
perilanan yang telah dibuat oleh pemerintah, dan tak hanya sekedar 
mengetahuinya saja namun juga diimplementasikan pada setiap 
kegiatan yang berhubungan dengan periklanan, sehingga tidak 
ditemukan lagi pelanggaran  dalam periklanan.
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Tidak Seputih Iklannya: Pelanggaran Etik Iklan 
Deodoran Nivea Whitening Silk Touch

Lintang Pradipta Rahman

Televisi merupakan sebuah media yang di dalamnya berupa 
gabungan dari suara, dan gambar.  Televisi juga mempunyai sifat 
yang informatif (memberi informasi), hiburan, dan pendidikan 
(mengedukasi), ketiganya saling berkaitan antara satu sama lain.  
Isi pesan dalam televisi memiliki kekuatan yang sangat tinggi 
untuk mempengaruhi pola pikir masing-masing individu yang 
menyaksikannya, hal ini dapat dilihat dari definisi televisi.  Masyarakat 
tentunya dapat dengan mudah memilih, dan menyimpulkan suatu 
tayangan yang mereka saksikan karena televisi dapat menayangkan 
berbagai acaranya secara bebas selama tidak melanggar aturan.  
Sebagian besar masyarakat di Indonesia setiap kepala keluarga hampir 
seluruhnya mempunyai televisi, jadi tidak bisa dipungkiri bahwa televisi 
menjadi salah satu kebutuhan pokok dalam kehidupan masyarakat.  
Berbagai macam jenis tayangan ada di dalam televisi, dengan demikian 
dari penjelasan diatas mengenai sifatnya yang audio visual, televisi 
dapat dianggap sebagai sebuah media yang efektif untuk menyebarkan 
berbagai informasi yang ada, salah satunya adalah iklan.

Untuk menjalankan pemasaran sebuah iklan, televisi menjadi 
salah satu media yang mempunyai kekuatan penuh dari berbagai 
macam media komunikasi yang lainnya. Meskipun pemasangan iklan 
di televisi memiliki harga yang lumayan mahal, namun para perusahaan 
pemilik produk maupun jasa masih senantiasa menggunakan media 
televisi untuk mengenalkan serta mempromosikan produk dan jasanya 
ke konsumen. Hal ini dikarenakan televisi sebagai media yang memiliki 
jangkauan dan target audiens lebih luas dibandingkan dengan media-
media lainnya.
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Pengertian iklan sendiri adalah sebuah akses informasi dan promosi 
yang dibuat oleh pihak produsen dan ditujukan kepada konsumen, hal ini 
merupakan salah satu strategi dalam sebuah perusahaan baik di bidang 
barang dan jasa untuk memperkenalkan sebuah produk atau jasa yang 
dibuatnya melalui media massa dan ditujukan kepada seluruh elemen 
masyarakat dengan menambahkan kalimat-kalimat ajakan atau bujukan.  
Hal ini tentunya tidak semata-mata dibuat tanpa tujuan, tentunya para 
produsen membuat iklan sedemikian rupa dan semenarik mungkin untuk 
dapat membuat masyarakat berminat untuk menggunakan atau membeli 
produk dari sebuah perusahaan penyedia produk dan jasa tersebut.  Dengan 
pesan, sebuah iklan mampu merubah perilaku seseorang, sekelompok 
orang yang menjadi target konsumennya bisa terpengaruh saat pesan yang 
disampaikan oleh iklan sesuai dengan kebutuhannya (Muktaf, 2015: 3).

Namun sebuah kegiatan yang berhubungan dengan media massa 
seperti iklan tentunya mempunyai sebuah aturan atau etika yang 
terdapat dalam Undang-Undang (UU) dan Etika Pariwara Indonesia 
(EPI) yang diatur dan dibuat oleh pemerintah serta harus ditaati.  
Dengan demikian para pelaku periklanan harus senantiasa mentaati 
seluruh aturan-aturan yang ada dengan memperhatikan isi dan makna 
dari iklan tersebut agar tidak melanggar etika periklanan yang telah 
diatur, dan dicantumkan dalam bentuk sebuah undang-undang.  Hal ini 
bertujuan agar dalam melakukan pembuatan iklan tidak mengandung 
unsur-unsur negatif seperti, seksualitas, dan pornografi.

Salah satu iklan yang melanggar kode etik periklanan adalah iklan 
deodoran yaitu  Nivea whitening silk touch. Iklan tersebut dapat dikatan 
melanggar etika karena dalam iklan tersebut mengandung sebuah 
adegan dewasa yang kurang sopan untuk ditampilkan di televisi, iklan 
tersebut juga melanggar ketentuan dalam beriklan yaitu menggunakan 
kata-kata yang superlatif.

Tentunya hal tersebut juga telah melanggar kode etik periklanan 
yang telah diatur pada pasal 46 mengenai hal-hal yang bertentangan 
dengan kesusilaan masyarakat dan nilai-nilai agama dana tau eksploitasi 
anak di bawah usia delapan belas tahun. Serta melanggar martabat 
suatu agama dan mengganggu kerukunan hidup antar umat beragama, 
serta bertentangan dengan rasa kesusilaan masyarakat.
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Menurut Etika Pariwara Indonesia (EPI) pasal iklan sebuah produk 
tidak mengunggulkan produk tersebut seakan-akan hanya produk tersebut 
yang kualitasnya terbaik daripada produk-produk yang lain, meskipun 
diatur secara ketat iklan deodoran Nivea whitening silk touch  berusaha 
melanggar aturan tersebut.

Gambar 4.1. Tampilan iklan Nivea withening silk touch.

Memang tidak semua adegan dalam iklan tersebut berisi pelanggaran 
EPI, namun adegan yang melanggar pada iklan Nivea terdapat pada detik 
ke 16 sampai detik ke 17 Sebagaimana terlihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 4.2. Kata superlatif.

Dalam iklan ini terdapat bagian yang menggunakan kata superlatif 
yang dilarang dalam kode etik periklanan. Dalam buku Etika Pariwara 
Indonesia yang ditulis oleh Dewan Periklanan Indonesia mengatakan 
bahwa penggunaan kata “100%”, “murni”, “asli” untuk menyatakan sesuatu 
kandungan, kadar, bobot, tingat mutu, dan sebagainya, harus dibuktikan 
dengan pernyataan tertulis dari otoritas terkait atau sumber yang otentik.
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Bentuk pelanggaran bersifat seksualitas juga tidak luput ada 
di dalam iklan Nivea ini. Adegan seperti ini tentunya sangat kurang 
pantas untuk ditampilkan di televisi mengingat iklan Nivea ini tayang 
pada pukul 07.00 WIB sampai pukul 21.00 WIB, mengingat waktu 
tersebut merupakan waktu dimana anak-anak di bawah umur masih 
bisa dengan bebas menyaksikan tayangan yang ada di televisi.

Gambar 4.3. Adegan seorang laki-laki menyentuh ketiak.

Pelanggaran berbentuk adegan seksualitas ini terdapat pada detik 
ke 22 sampai detik ke 26, hal ini tentunya sangat jelas menunjukkan 
pelanggaran bahwa begitu vulgarnya seorang perempuan memperlihatkan 
bagian ketiaknya, kemudian seorang seorang laki-laki dengan tenang 
mengusapnya.  Sungguh kurang pantas adegan seperti ini dipertontonkan 
di televisi ketika anak-anak masih bebas menyaksikan televisi. Betapa 
buruknya apabila masyarakat apalagi anak-anak di bawah umur 
menyaksikan tayangan iklan ini, yang bahkan tidak memiliki manfaat 
untuk ditonton. Seperti dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2002 
tentang penyiaran dalam pasal 4 ayat 1, yang menyebutkan bahwa 
“Penyiaran sebagai kegiatan komunikasi massa mempunyai fungsi sebagai 
media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol, dan perekat 
sosial”, yang tidak tercermin dalam iklan Nivea ini.
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Gambar 4.4. Adegan perempuan membelai kepala laki-laki.

Pelanggaran etika dalam iklan ini menggambarkan bahwa masih 
rendahnya pandangan beretika di kalangan periklanan, padahal etika 
begitu penting untuk mengatur kehidupan dalam bermasyarakat.  
Seperti yang ada dalam salah satu teori mengenai efek atau pengaruh 
komunikasi massa yaitu “peluru ajaib” (bullet theory). Individu-
individu dipercaya dapat dipengaruhi langsung dan secara besar oleh 
pesan media, karena media dianggap berkuasa dalam membentuk 
opini publik (Junaedi, 2007: 97-98).

Iklan yang baik seharusnya memiliki kontrol agar tidak melanggar 
tata karma dan etika periklanan, bagaimanapun fungsi iklan sebagai 
media informasi tanpa erotisme, seksualitas harus dihilangkan dengan 
tujuan membentuk masyarakat yang sehat.
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Overacting Membahayakan Keselamatan

Michelle Maharani

Pada era globalisasi perkembangan teknologi saat ini berkembang 
sangat pesat di seluruh negara termasuk Indonesia. Dengan adanya 
perkembangan tersebut dapat membawa perubahan besar untuk 
memudahkan dan mempercepat suatu pekerjaan. Teknologi umumnya 
berupa televisi, radio, komputer, handphone, dan lain-lain. Teknologi 
memiliki keunggulannya masing-masing pada setiap fungsinya. Seperti 
contoh televisi yang dapat membantu mempermudah komunikasi secara 
luas. Televisi tidak hanya digunakan untuk menyiarkan berita, reality 
show, kompetisi ajang pencarian bakat, dan sebagainya tetapi juga dapat 
digunakan untuk media promosi suatu produk.

Televisi memiliki tingkat keunggulan yang tinggi dalam mempromo-
sikan suatu produk dibandingkan dengan teknologi lain seperti radio, 
majalah, koran, atau media massa lainnya karena televisi dapat dilihat secara 
luas oleh masyarakat. Selain itu penayangan iklan di televisi lebih efektif 
karena pada iklan tersebut masyarakat dapat melihat dan mendengarkan 
tata cara penggunaan suatu produk. Di dalam suatu perusahaan iklan 
memiliki tujuan, menurut Kotler (1990) dalam Widyatama, pemberian 
informasi yang dapat disampaikan melalui iklan bisa berupa memberitahu 
pasar tentang produk baru, menganjurkan cara penggunaan baru untuk 
produk tertentu, memberitahu tentang perubahaan harga, dan menjelaskan 
cara kerja suatu produk (Widyatama, 2005:150).

Iklan merupakan suatu proses komunikasi yang mempunyai kekuatan 
sangat penting sebagai alat pemasaran yang membantu menjual barang, 
memberikan layanan, serta gagasan atau ide-ide melalui saluran tertentu 
dalam bentuk informasi yang persuasif (Liliweri, 1992: 20). Tanpa iklan 
maka untuk memasarkan informasi tentang suatu produk memerlukan 
cara-cara seperti salesman promotion atau personal selling. Iklan di televisi 
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lebih mudah mempengaruhi masyarakat yang melihatnya karena televisi 
termasuk media yang populer yang banyak penontonnya terutama saat 
Prime Time. Selain itu iklan di televisi ditayangkan secarat terus-menerus 
sehingga akan melekat dalam pikiran masyarakat yang melihat iklan 
tersebut. 

Tujuan dasar iklan yaitu memberikan informasi tentang suatu produk, 
layanan masyarakat, politik ataupun informasi lainnya dengan cara dan 
strategi persuasif agar pesan dapat dipahami, diterima, dan disimpan atau 
diingat, serta melahirkan tindakan (membeli produk) yang ditingkatkan 
dengan cara menarik perhatian, membangkitkan minat, menciptakan 
keyakinan konsumen agar bertindak sesuai keinginan komunikator. 

Iklan dikomunikasikan kepada masyarakat secara luas melalui televisi 
dan akan diterima oleh semua orang sehingga iklan harus memiliki etika, 
baik moral maupun bisnis. Etika dalam periklanan ini harus dijaga segala 
batas-batasannya. Dalam kegiatan periklanan hendaknya harus ditaati 
dan dipatuhi oleh pihak periklanan khususnya di Indonesia untuk tidak 
melanggar Etika Pariwara Indonesia dan undang-undang yang telah 
ditetapkan. Namun hal itu bertentangan dengan peraturan yang telah 
ditetapkan. Hingga saat ini masih banyak iklan di televisi yang melanggar 
etika dan undang – undang yang berlaku.

Gambar 4.5. Bajaj menerobos pasar dan jalanan yang sedang diperbaiki.

Gambar 4.6. Motor roda tiga menerobos pembatas jalan.
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Iklan Ichitan di atas tidak sesuai dengan Etika Pariwara Indonesia 
(EPI) karena melanggar ketentuan pada poin 1.11 tentang keselamatan 
yang berbunyi iklan tidak boleh menampilkan adegan yang mengabaikan 
segi-segi keselamatan, utamanya jika ia tidak berkaitan dengan produk 
yang diiklankan. Pada iklan gambar 4.5 di atas menunjukkan bajaj yang 
menerobos pasar dan jalanan yang sedang diperbaiki dengan kecepatan 
tinggi yang sangat membahayakan penumpang dan orang-orang di sekitar 
pasar tersebut. Dan pada gambar 4.6 menunjukkan motor roda tiga yang 
menerobos pembatas jalan, penumpang yang berada di belakang terlihat 
tidak memakai pengaman padahal ia sedang berdiri di tempat yang 
terbuka dan kendaraan yang ia tumpangi melaju dengan kencang yang 
mana bisa membahayakan dirinya sendiri dan orang lain. Dalam adegan 
tersebut tidak ada kaitannya dengan iklan Ichitan. Iklan tersebut juga tidak 
mencantumkan peringatan kalau adegan tersebut berbahaya dan ini juga 
ter masuk melanggar EPI poin 4.2.3 B, iklan yang menampilkan adegan 
ber bahaya wajib mencantumkan peringatan “Adegan berbahaya. Jangan 
Ditiru”.

Gambar 4.7. Adegan hujan duit.

Selain iklan Ichitan menunjukkan adegan yang membahayakan 
keselamatan, iklan ini juga menunjukkan adegan yang dramatisasi. 
Pada poin 4.2.3 A, iklan yang menampilkan dramatisasi wajib 
mencantumkan kata-kata “Adegan ini didramatisasi”, sedangkan 
pada iklan ini tidak ada kata-kata yang menunjukkan kalau iklan 
ini didramatisasikan. Dalam membuat iklan memang harus dibuat 
semenarik mungkin dengan tujuan agar konsumen tertarik dengan 
produk yang diiklankan, tetapi tidak perlu mendramatisasikan iklan 
tersebut. Seperti iklan Ichitan di atas yang menunjukkan hujan duit 
yang mana terlalu berlebihan. Karena iklan yang dilihat baik oleh 
semua audiens dapat dinilai dari bagaimana iklan itu disampaikan, 
jika iklan itu dianggap terlalu berlebihan oleh konsumen maka pesan 
dalam iklan tersebut disampai kepada audiens.
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Mister Aladyn Tidak Seterbaik Iklannya

Wahdiyanul Husni

Televisi merupakan media komunikasi yang menyediakan berbagai 
informasi dengan melalui gambar yang bergerak dan bersuara. Televisi 
juga sangat disukai dan digemari oleh banyak orang. Saat ini media 
televisi sangatlah mudah ditemukan dimana-mana, hampir semua 
orang mempunyai media televisi. 

Selain itu media baru juga merupakan media yang diciptakan 
untuk membantu manusia dalam menghadapi tantangan-tantangan 
komunikasi yang ada pada zamannya masing-masing. Media baru 
juga membawa pengaruh baik dan buruk bagi proses interaksi antar 
manusia (Melissa & Hamidati, 2011:130).

 Tayangan media televisi telah menjadi kebutuhan sehari-hari bagi 
semua orang sebagai sumber informasi. Namun di balik canggihnya 
teknologi, tanpa disadari media televisi telah banyak memberikan 
pengaruh negatif kepada kita dalam kehidupan sehari-hari. Banyak 
tayangan televisi yang berkualitas namun tidak memiliki nilai jual yang 
tinggi, dan program kerjanya kebanyakan melukai moral, martabat dan 
fisik manusia. Isi dalam media televisi memiliki kekuatan yang sangat 
berpengaruh terhadap penontonnya, dan tentunya masyarakat harus 
lebih selektif lagi dalam memilih suatu tayangan acara televisi, salah 
satunya iklan.

Untuk menjalankan sebuah pemasaran iklan, media televisi 
memiliki peranan yang sangat penting dalam suatu pemasaran produk. 
Yang dimana pemasaran iklan televisi tersebut membutuhkan dana 
yang cukup mahal. Walaupun  dengan dana yang cukup mahal, pemilik 
perusahaan produk tersebut senantiasa menggunakan jasa periklanan 
media telivisi sebagai pemasaran produk untuk menyebarluaskan 
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kepada penonton. Dibandingkan dengan media lainnya televisi 
merupakan media yang memiliki jangkauan dan target yang sangat 
luas. Iklan tidak menyesatkan dengan berbohong, tetapi juga dengan 
tidak mengatakan seluruh kebenaran, dan dalam konteks berbohong 
dan menipu tidak selamanya sama. 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. 

Adapun pengertian Iklan tersebut adalah suatu produk media yang 
mempunyai kemampuan mengubah perilaku masyarakat dalam  bentuk 
komunikasi antara produsen dan khalayak dengan memanfaatkan media 
massa, agar pesan tersebut dapat diterima khalayak secara global dan 
serentak. Komunikasi iklan tersebut memuat informasi tentang keberadaan 
produk melalui kata, gambar, tulisan dan suara, yang dikemas sedemikian 
rupa dengan tampilan yang menarik, lucu, kritis, sekaligus mendorong 
khalayak untuk melakukan pembelian terhadap produk yang diiklankan 
tersebut. Hal ini tentunya tidak semata-mata dibuat tanpa tujuan, para 
produsen membuat iklan semenarik mungkin untuk masyarakat. Maka 
inti dari periklanan terletak pada bagaimana usaha mengalihkan khalayak 
agar memperhatikan pada sesuatu yang ingin menjadi tujuan kita (Muktaf, 
2015: 3).

Media massa seperti iklan mempunyai sebuah aturan yang 
dimana diatur dan dibuat oleh pemerintah dalam Undang-undang 
(UU) dan Etika Pariwara Indonesia (EPI). Dengan adanya Etika 
Pariwara Indonesia (EPI), tentunya periklanan yang ada di Indonesia 
harus senantiasa menaati semua peraturan yang sudah dibuat oleh 
pemerintah Indonesia, agar dalam pembuatan iklan tidak mengandung 
unsur-unsur yang negatif. 

Di Indonesia, sangat menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan etika 
yang ada pada setiap perilaku kehidupan sehari-hari. Tentunya hal ini 
membuat para pelaku iklan juga harus mematuhi apa saja yang telah 
diatur dalam Etika Pariwara Indonesia yang telah diatur agar sejalan 
dengan nilai-nilai sosial-budaya masyarakat. 

Iklan harus disajikan dalam bahasa yang bisa dipahami oleh 
khalayak sasarannya, dan tidak menggunakan persandian (enkripsi) 
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yang dapat menimbulkan penafsiran selain dari yang dimaksudkan 
oleh perancang  pesan iklan tersebut. 

Peran etika sepenuhnya dibutuhkan sebagai landasan untuk 
melindungi hak konsumen terhadap pelanggaran etika yang sebetulnya 
tak perlu terjadi. Dalam sebuah  iklan yang akan diiklankan alangkah 
baik hal ini harus diperhatikan demi kenyamanan ke depannya, namun 
dewasa ini etika dalam sebuah periklanan seringkali dihiraukan guna 
sebuah kepentingan untuk mendapatkan keuntungan dalam pemasaran 
suatu produk maupun jasa. 

Menurut Etika Pariwara Indonesia (EPI) pasal iklan menjelaskan 
tentang suatu produk media yang menjunjung atau mengunggulkan 
barang dari perusahaan tersebut termasuk melanggar kode etik.

.

Gambar 4.8. Tampilan iklan mister aladin.

Pelanggaran dalam iklan Mister Aladin yang didapatkan dari 
sumber media televisi channel Global TV, 13 maret 2018 pukul 13.30 
WIB,  mengenai iklan yang melanggar kode etik ialah Mister Aladin, 
karena iklan tersebut menyebutkan kalimat “terbaik” yang dimana 
dalam Etika Pariwara Indonesia (EPI) menjelaskan bahwa tidak boleh 
menyebutkan kalimat “ter, top, paling dan nomer satu”.

Gambar 4.9. Gambar yang menyebut kata superlatif.
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Dalam iklan ini terdapat bagian yang menggunakan kata superlatif 
yang dilarang dalam kode etik periklanan. Dalam buku Etika Pariwara 
Indonesia yang ditulis oleh Dewan Periklanan Indonesia mengatakan 
bahwa penggunaan kata “100%”, “murni”, “asli”,  untuk menyatakan 
sesuatu kandungan, kadar, bobot, tingkat mutu, dan sebagainya, harus 
dibuktikan dengan pernyataan tertulis dari otoritas terkait atau sumber 
yang otentik.

Masih ada banyak pihak-pihak yang melanggar etika dalam 
periklanan ini menggambarkan bahwa masih ada beberapa kalangan 
yang memiliki pandangan beretika dalam iklan yang rendah.

Iklan yang beretika adalah iklan yang menyatakan kebenaran 
dan kejujuran. Tapi iklan tidak akan efektif bila iklan tersebut tidak 
mempunyai unsur persuasif. Karena etika dalam periklanan sangatlah 
penting, seperti simbol-simbol yang dibuat, diproses, dalam sebuah 
sistem yaitu  dengan media sehingga menimbulkan efek dan diuji 
dalam sebuah teori yang digeneralisasikan menjadi fenomena terkait 
dengan proses komunikasi secara luas.
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Si Lembut Sutra yang Berdampak 
pada Generasi Muda

Muhammad Afif Karno

Yang kita ketahui selama ini, televisi adalah suatu alat elektronik 
yang hampir semua orang memilikinya. Perkembangan teknologi 
meng hasilkan suatu media baru yang menyajikan informasi cepat 
kepada masyarakat. Televisi merupakan sebuah media yang di-
dalam nya berupa gabungan dari suara, dan gambar. Televisi juga 
mempunyai sifat yang informatif, menghibur, dan dan berpendidikan/ 
mengedukasi, dari tiga sifat televisi tersebut saling berkaitan antara 
satu sama lain. Televisi juga memiliki pesan dan memiliki kekuatan 
yang sangat tinggi untuk mempengaruhi pola pikir masing-masing 
individu yang menyaksikan tayangan tersebut. Masayarakat tentunya 
dapat dengan mudah memilih, dan menyimpulkan beberapa tayangan 
di televisi karena televisi dapat menayangkan beberapa acara  secara 
bebas asalkan tidak melanggar aturan. Ada berbagai macam jenis 
tayangan yang ada di dalam televisi, maka dari itu penjelasan diatas 
mengenai sifatnya yang audio visual, televisi bisa dianggap juga sebuah 
media yang efektif untuk menyebarkan informasi, salah satunya adalah 
dengan iklan.

Untuk memperkenalkan kepada calon konsumen tentang suatu 
produk barang atau jasa, televisi menjadi salah satu media yang mempunyai 
pengaruh sangat tinggi, dari berbagai semua macam media komunikasi 
yang lainnya. Walaupun biaya pengiklanan di stasiun televisi sangat 
lumayan mahal, namun para pemilik produk masih ingin menggunakan 
media televisi untuk mengenalkan atau mempromosikan produk kepada 
para calon konsumen. Hal ini dikarenakan televisi adalah media yang 
memiliki target dan jangkauan yang sangat luas.
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Pengertian iklan sendiri adalah sebuah akses informasi dan promosi 
yang dibuat oleh pihak produsen dan ditujukan kepada konsumen, 
hal ini merupakan salah satu strategi dalam sebuah perusahaan baik 
di bidang barang dan jasa untuk memperkenalkan sebuah produk 
atau jasa yang dibuatnya melalui media massa dan ditujukan kepada 
seluruh elemen masyarakat dengan menambahkan kalimat-kalimat 
ajakan atau bujukan. Hal ini tentunya tidak semata-mata dibuat tanpa 
tujuan, tentunya para produsen membuat iklan sedemikian rupa dan 
semenarik mungkin untuk dapat membuat masyarakat berminat 
untuk menggunakan atau membeli produk dari sebuah perusahaan 
penyedia produk dan jasa tersebut. Dengan pesan, sebuah iklan mampu 
merubah perilaku seseorang, sekelompok orang yang menjadi target 
konsumennya bisa terpengaruh saat pesan yang disampaikan oleh iklan 
sesuai dengan kebutuhannya (Muktaf, 2015: 3).

Di dalam periklanan, para pembuat iklan yang biasa disebut 
advertising agency, mempunyai beberapa sumber daya manusia yang 
mempunyai tingkat kreatifitas yang sangat unik dan menarik yang 
dimana bisa lang sung divisualisasikan dalam bentuk visual (gambar, 
video, ilustrasi, dan karangan tulisan) ataupun bisa juga dalam bentuk 
audio. Tetapi didalam sebuah kegiatan yang berkaitan dengan periklanan 
tentunya memiliki beberapa peraturan dan etika yang harus dipatuhi 
oleh pembuat iklan, aturan tersebut ada pada Undang-undang (UU) dan 
Etika Pariwara Indonesia (EPI) yang sudah dibuat dan dibentuk oleh 
pemerintah. Dengan adanya peraturan dan etika tersebut para pembuat 
iklan harus selalu mematuhi peraturan-peraturan yang sudah dibentuk 
oleh pemerintah maupun Dewan Periklanan Indonesia. Maka dengan 
seperti itu para pembuat iklan harus memikirkan dan memperhatikan 
dengan seteliti mungkin isi dan makna yang terkandung dalam iklan 
produk tersebut, agar jangan sampai melanggar etika periklanan 
yang sudah ada dan dicantumkan dalam bentuk undang-undang. 
Dibentuknya peraturan tersebut, bertujuan agar saat melakukan 
pembuatan iklan tidak ada yang mengandung unsur-unsur negatif, 
contohnya seperti pornografi, dan seksualitas. 

Salah satu iklan yang sudah melanggar kode etik periklanan 
adalah iklan sabun mandi Giv silky skin. Iklan tersebut bisa dikatakan 
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melanggar etika periklanan karena dalam iklan tersebut mengandung 
beberapa adegan dewasa yang sangat tidak baik untuk ditampilkan 
di televisi, iklan tersebut juga sudah melanggar aturan dan ketentuan 
dalam beriklan yaitu menggunakan kata-kata  yang superlatif.

Dan pastinya hal tersebut juga sudah melanggar kode etik 
periklanan yang telah diatur pada pasal 46 mengenai hal-hal yang 
bertentangan dengan kesusilaan masyarakat dan nilai-nilai agama dan 
ekploitasi anak di bawah umur. Serta melanggar juga martabat suatu 
agama dan sangat menggaggu kerukunan antar umat beragama.

Pasal iklan menurut Etika Pariwara Indonesia (EPI), sebuah 
produk dilarang mengunggulkan produk tersebut seakan-akan hanya 
produk tersebut yang kualitasnya lebih baik daripada produk-produk 
lainnya, walaupun adanya aturan yang sangat ketat iklan sabun mandi 
Giv silky skin tetap melanggar dan menyalahi aturan yang sudah ada.

Gambar 4.10. Menunjukkan kata superlatif.

Iklan tersebut terdapat bagian yang menggunakan kata-kata 
superlatif yang sangat dilarang atau digunakan di dalam kode etik 
periklanan. Di dalam buku Etika Pariwara Indonesia yang sudah ditulis 
oleh Dewan Periklanan Indonesia menetapkan bahwa penggunaan 
kata “100%”, “murni”, “asli” untuk menyatakan suatu kandungan, 
kadar, bobot, kualitas, seharusnya dibuktikan dengan membuat suatu 
pernyataan tertulis dari otoritas terkait maupun sumber yang otentik.

Dan di dalam iklan sabun Giv ini terdapat bentuk pelanggaran 
yang dimana pelanggaran tersebut bersifat seksualitas dan mengandung 
unsur pornoaksi. Adegan seperti itu tentunya sangat tidak layak 



164 | Titik di Noda
(Ketika Etika Dinomorduakan)

untuk ditampilkan di televisi karena melanggar EPI poin 1.26 tentang 
Pornografi dan Pornoaksi yang mengatakan bahwa iklan tidak boleh 
mengeksploitasi erotisme atau seksualitas dengan cara apapun, dan 
untuk tujuan atau alasan apapun.

Gambar 4.11. Menunjukkan bentuk badan bagian pantat.

Gambar 4.12. Menunjukkan bentuk badan bagian paha.

Pada iklan sabun Giv di atas ada beberapa pelanggaran berbentuk 
pornografi yaitu di detik pertama sampai detik ke 4, tentunya iklan ini 
sangat jelas menunjukkan pelanggaran bahwa begitu vulgarnya seorang 
wanita yang memperlihatkan bentuk tubuhnya, dari mulai atas sampai 
bawah dengan memperlihatkan secara jarak dekat. Seharusnya adegan 
seperti ini sangat kurang pantas untuk dipertontonkan di televisi 
dikarenakan jika anak-anak masih bebas melihat tayangan televisi. 
Betapa seberapa buruk dan pengaruh besarnya apabila masyarakat 
maupun anak-anak yang masih dibawah umur melihat tayangan 
televisi ini, yang bahkan sangat tidak bermanfaat sekali untuk ditonton. 

Di dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwa perempuan harus me-
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nutup auratnya hal ini sudah dijelaskan surat Al-A’raf : 26 yang berbunyi 
“Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu 
pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan 
pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebagian 
dari tanda-tanda kekuasaan allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat”.

Serta dalam surat An-Nuur : 31 yang berbunyi “Katakanlah 
kepada wanita beriman, “Hendaklah mereka menahan pandangannya 
dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, 
kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka 
menutup kain kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya 
kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka , atau saudara lelaki 
mereka, atau putera-puteri mereka”.

Gambar 4.13. Menunjukkan kemesraan.

Pelanggaran etika dalam beriklan ini menggambarkan bahwa 
masih rendahnya pandangan beretika di kalangan periklanan, padahal 
etika begitu penting untuk mengatur kehidupan dalam bermasyarakat. 
Seperti yang ada dalam salah satu teori mengenai efek atau pengaruh 
komunikasi massa yaitu “peluru ajaib” (bullet theory). Individu-individu 
dipercaya dapat dipengaruhi langsung dan secara besar oleh pesan 
media, karena media dianggap berkuasa dalam membentuk opini 
publik (Junaedi, 2007: 97-98).

Ketentuan yang telah ada di dalam buku peraturan Etika Pariwara 
Indonesia tentang erotisme dan seksualitas mungkin oleh beberapa 
pengiklan tidak lagi dijadikan sebuah pedoman. Terbukti banyak iklan 
yang mengumbar keerotisan tubuh wanita ataupun pria di media televisi. 
Tubuh wanita lebih sering terlihat dibandingkan pria, karena sensualitas 
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wanita masih dianggap “Bab Penyihir” yang menarik perhatian pemirsa. 
Perilaku sebagian orang yang sering malas untuk memperhatikan iklan 
ketika adanya jeda iklan, dalam sebuah program acara dan memilih 
untuk mengganti saluran ke stasiun televisi lain. Ulah “oknum – oknum” 
tersebut seperti para penjanggal iklan dan tentunya sangat dihindari 
oleh para pengiklan (Nasr dkk, 2010: 160-161).
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semester 4. Anak pertama dari 4 bersaudara. 
Pernah bersekolah di SD Muhammadiyah 
Tegalrejo (2004-2010), SMP Muhammadiyah 3 
Yogyakarta (2010-2013), SMA Muhammadiyah 
2 Yogyakarta (2013-2016). Pada saat SMP Pernah 
mengikuti Ikatan Pelajar Muhammmadiyah 
(IPM). Pada saat SMA pernah mengikuti Ikatan 
Pelajar Muhammadiyah (IPM), Pabhama 
(Pasukan Bhaskara Utama). 

Dhaneswara Pudyo S yang lahir dari pasangan 
Nur Indrawanto dan Yulia Tri Evani Bantul, 
27 April 1996. Jenjang pendidikan S.Ikom 
di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Program Studi 
Ilmu Komunikasi 2016. Ia juga bekerja di 
salah satu toko sepatu ternama di Jogja dengan 
jabatan shopkeeper. 

Taufik Sugiarto, larir di Kediri, 28 Maret 
1998. Memiliki tinggi 174cm dan berat badan 
99kg. Taufik menghabiskan masa kecil hingga 
remajanya di Kediri, tepatnya di perum. 
Wilis Indah 1, Jl. Wilis Mukti, No 76. Taufik 
merupakan anak terakhir dari dua bersaudara 
dari pasangan Drs. Rojiun Sunarto M.M., dan 
Sri Rahayu, saat ini Taufik tinggal di perum. 
Griya Nganti Asri, B1 Jombor, Yogyakarta. 
Taufik telah menempuh pendidikan sekolah 
dasar di SDS Plus Rahmat Kediri (lulus pada 
tahun 2010). setalah itu melanjutkan sekolah 
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menengah pertama di SMP Muhammadiyah 
2 Kediri (lulus pada tahun 2013). setelah itu 
melanjutkan studi di sekolah menengah atas 
SMAN 5 Kediri (lulus pada tahun 2016). 
saat ini Taufik Sugiarto tengah menjalankan 
studi jurusan Ilmu Komunikasi di Universitas 
Muhammadiyah Yogyakarta (UMY). sepanjang 
pendidikan Taufik telah mengikuti beberapa 
kegiatan di dalam maupun luar instansi 
pendidikan, mulai pernah mendadi pemimpin 
upacara 17 Agustus pada tahun 2012, dan 
mengikuti organisasi paskibraka SMAN 5 Kediri 
dan menjadi anggota Persatuan Paskibraka Kota 
Kediri, serta mengikuti kajian pembelajaran 
yang bergelut di bidang perakitan robot mulai 
sejak menempuh jenjang pendidikan SMP 
hingga SMA dan masih banyak yang lainya

Nisa Farhah Shofwah yang lahir dari pasangan 
Alm. Ahmad Subarkah dan Wiwiek Dwi 
Sulistyawati yang merupakan anak kedua dari 
tiga bersaudara yang lahir di Karawang, 18 Juni 
1998. Saat ini sedang menempuh pendidikan 
perguruan tinggi S1 jurusan Ilmu Komunikasi, 
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 
(UMY). Perempuan ini hobby jalan-jalan di 
Malioboro. Pernah mengikuti pameran diksar 
FOTKA pada tahun 2017. Ia selalu aktif dalam 
media sosial salah satunya seperti instagram 
dengan nama akun @nisafarhahss.

Adimas Firman Yudanto, seorang pemuda 
yang sering disapa Dimas lahir di Kebumen, 
Jawa Tengah pada tanggal 29 November 1997. Ia 
anak terakhir dari 2 bersaudara dari pasangan 
Hanrawan Yudianto dan Wuri Wijayani. Saat 
ini, Dimas sedang menjalankan studinya 
di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 
jurusan Ilmu Komunikasi dengan konsentrasi 
Advertising. Selain itu, pemuda ini juga aktif 
di organisasi FOTKA053, sebuah organisasi 
yang bergerak di bidang fotografi. Dimas juga 
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memiliki hobi bermain musik, fotografi dan 
skateboarding. Ia saat ini juga mengisi posisi 
sebagai gitaris di band punk rock yang bernama 
Collective Shoes.

Yahya Warna Kusuma oleh kedua orangtuanya, 
mempunyai panggilan akrab yahya. Penulis 
terlahir dari pasangan Winarno dan Sunarti 
pada 21 maret 1998 di Sragen, Jawa Tengah. 
Pendidikan yang pernah penulis tempuh yakni, 
SD Negeri Suwatu 1, SMP Negeri 5 Sragen, 
dan SMA Negeri 1 Sragen. Dan untuk saat ini 
penulis berstatus sebagai mahasiswa aktif Ilmu 
Komunikasi di Universitas Muhammadiyah 
Yogyakarta (UMY). Penulis memiliki hobi 
yakni fotografi, hobi ini mulai dikembangkan 
semenjak penulis menginjak bangku kuliah 
semester 2. Penulis pernah mengikuti pameran 
fotografi dengan tema “90 Derajat”, “Palastri”, 
dan “Hunting Besar Dieng Plateau”. Penulis juga 
aktif dalam organisasi kampus yakni, Fotografi 
Kampus 053 (Fotka053). Penulis bisa dihubungi 
melalui Instagram : @yahyawaw dan e-mail : 
yahya.warna03@gmail.com

Dito Fajar Ristiyanto. Lelaki yang akrab disapa 
Dito ini lahir di Sumbawa Besar, 29 Juni 1998. 
Anak kedua dari pasangan Bapak Waris Riyanto 
dan Ibu Nurhayati. Memiliki hobi fotografi, 
olahraga dan jalan-jalan. Saat ini ia tinggal di 
salah satu kos yang bertempat di  Rt/06 Rw/07 
Ngebel, Taman Tirto, Kasihan Bantul, Yogyakarta. 
Ia menempuhkan pendidikan Sekolah Dasar di 
SDN Brang Biji. Melanjutkan pendidikan Sekolah 
Menengah Pertama di SMPN 2 Sumbawa Besar. 
Kemudian menempuh pendidikan Sekolah 
Menengah Atas di SMAN 2 Sumbawa Besar. Saat 
ini ia sedang melanjutkan studinya pada bidang 
Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah 
Yogyakarta (UMY) dan saat ini tengah di 
sibukkan dengan kegiatan organisasi di kampus 
yang bernam Fotografi Komunikasi (FOTKA053) 
yang mana bergerak dibidang fotografi.
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Syifa Sabila Azzahra Umasugi yang lahir dari 
pasangan A. Syahfan Umasugi dan Elsi Wirma 
Suryani di Ambon, Maluku, pada tanggal 15 
Juli 1999. Jenjang pendidikan S1 di Universitas 
Muhammdiyah Yogyakarta Fakultas Ilmu 
Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu 
Komunikasi, yang mengikuti Unit Kegiatan 
Mahasiswa (UKM) Fotografi Komunikasi 
(FOTKA 053). Pernah menjadi anggota 
PASKIBRAKA Kabupaten Buru pada tahun 
2015, pernah mengikuti Pameran Fotografi 
Didikan Dasar (Diksar) Fotka 053 di High 
School of Art and Design Vision (STSRD Vision) 
Yogyakarta pada tahun 2017. Instagram @
syifaumasugi.

Adventa Yudha Pratama Ananta lahir 
di Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa 
Yogyakarta pada tanggal 8 September 1998. 
Anak pertama dari dua bersaudara, pasangan 
sederhana Teguh Ananto dan Mukminati. Ia 
sekarang sedang melakukan study disalah satu 
Universitas di Yogyakarta yaitu Universitas 
Muhammadiyah Yogyakarta dengan jurusan 
Ilmu Komunikasi.

Sigit Riau Saputro, biasa dipanggil Sigit, lahir 
di Kampar, Riau, 10 Juli 1996 adalah seorang 
mahasiswa Ilmu Komunikasi angkatan 2016, 
berkuliah di Universitas Muhammadiyah 
Yogyakarta (UMY). Anak pertama dari 
tiga bersaudara ini lulusan dari SMA N 1 
Kerumutan, aktif dalam bidang Organisasi 
Intra Sekolah (OSIS), dan PRAMUKA. Sangat 
menyukai film, bahkan sangat tertarik untuk 
menjadi filmmaker. Pernah menjadi editor audio 
film pendek “Tawar”, “Fani Ra Ngerti”, Film 
“Dara”, dan beberapa film pendek lainnya. Aktif  
sebagai anggota Cinema Komunikasi (CIKO) 
sejak tahun 2016.
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Fatih Muhannad Ghalib biasa dipanggil dengan 
nama fatih lahir di Semarang, Provinsi Jawa 
Tengah pada tanggal 28 juli 1998. Anak pertama 
dari dua bersaudara. Ayahnya berprofesi sebagai 
Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) 3 
Demak dan Ibunya berprofesi sebagai Guru 
Sekolah Menengah Pertama (SMP) 5 Demak. 
Saat ini sedang menempuh pendidikan disalah 
satu Universitas Swasta terbaik di Yogyakarta 
yaitu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 
dengan jurusan Ilmu Komunikasi. Sejak kecil 
ia memiliki hobi explore sesuatu yang baru, 
hingga sekarang. Ia bercita-cita ingin menjadi 
pengusaha muda dan membahagiakan kedua 
orangtuanya 

Novrial Hari Sandi lebih sering dipanggil 
dengan sebutan Sandek ia lahir di Yogyakarta,  
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada 
tanggal 5 November 1997. Ia anak kedua dari 
lima bersaudara dari pasangan Minang Kabau 
Abdul Afid dan Deffianti. Ia sekarang sedang 
melakukan study disalah satu Universitas di 
Yogyakarta yaitu Universitas Muhammadiyah 
Yogyakarta dengan jurusan Ilmu Komunikasi. 
Sejak kecil ia memiliki hobi berpetualang, 
hingga sekarang. Ia bercita-cita ingin men-
jelajahi semua pulau-pulau besar dan kecil di 
seluruh Indonesia.

Fajar Nur Ridho kerap disapa Fajar lahir di 
Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah pada 
tanggal 5 Agustus 1998. Ia anak pertama dari tiga 
bersaudara dari pasangan Jawa, Sardiyono dan 
Krisdiyarsih Suhartanti. Ia sekarang melakukan 
study disalah satu Universitas di Yogyakarta 
yaitu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 
dengan menggambil jurusan Ilmu Komunikasi 
konsentrasi Advertising. Sejak kecil ia memiliki 
hobi bermain bola, hingga sekarang. Ia bercita-
cita ingin bermain bola bersama Lionel Messi 
walaupun hanya dalam mimpi.
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Faiz Hutomo, lahir di Yogyakarta, pada tanggal 
12 juli 1997 adalah mahasiswa Universitas 
Muhammadiyah Yogyakarta dengan program 
studi Ilmu Komunikasi semester 4. Anak pertama 
dari dua bersaudara. Pernah bersekolah di SD 
Muhammadiyah Condong Catur (2004-2010), 
SMP Negeri 6 Yogyakarta (2010-2013), SMA 
Muhammadiyah 7 Yogyakarta (2013-2016). 
Pada saat SMP pernah mengikuti Organisasi 
Siswa Intra Sekolah (OSIS), Pramuka. Pada 
saat SMA pernah mengikuti Ikatan Pelajar 
Muhammadiyah (IPM).

Muhammad Denny Irza Maulana, ia 
merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara 
yang lahir di Yogyakarta, 23 September 1998. 
Saat ini ia berumur 19 tahun dan sekarang 
sedang menempuh kuliah S1 di Universitas 
Muhammadiyah Yogyakarta fakultas Ilmu 
Sosial dan Politik jurusan Ilmu Komunikasi, 
saat ini masih duduk di semester 4. Hobi yang 
ia sukai adalah menulis, billiyard, bela diri, 
dan menggambar. Serta pernah meraih juara 
Hizbul Wathan jambore daerah kota Yogyakarta 
(SMA). Ia aktif di beberapa media sosial seperti 
Line dnyirza dan Instagram @denny_irza.

Listiyani, lahir di Lampung tepatnya di 
Kabupaten Lampung Utara pada tahun 1998. 
Merupakan anak kedua dari dua bersaudara. 
Penulis merupakan mahasiswi aktif Jurusan 
Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah 
Yogyakarta angkatan 2016, dan memantapkan 
pilihannya pada konsentrasi Advertising. 
Penulis juga mengikuti beberapa Unit Kegiatan 
Mahasiswa (UKM), seperti Forum Mahasiswa 
Pecinta Pena (FMPP) yaitu sebuah UKM 
yang bergerak pada bidang sastra, dan UKM 
beladiri yaitu Taekwondo. Kemudian penulis 
juga tercatat sebagai anggota aktif komunitas 
jurusan bernama Cinema Komunikasi 
(CIKO), yang berada dalam naungan Jurusan 
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Ilmu Komunikasi. Karena rasa ingin tahu 
tentang dunia perfilman, penulispun bertekad 
untuk ikut berpartisipasi   membuat sebuah 
karya bersama anggota CIKO aktif lainnya. 
Pengalaman atau karya penulis antara lain, 
pernah menulis buku kumpulan cerpen pelajar 
“Batu Dari Tuhan Menyadarkan Anaya” (2015) 
bersama teman-teman pelajar antar Sekolah 
Menengah Atas lainnya, menjadi Scriptwriter 
film ”½ Juta” (2016), Editor film “Salah Siapa?” 
(2016), Make up dan Wardrobe film “Mbokmati.
com” (2017), dan menjadi Scriptwriter pada film 
gadget “Disturbed” (2017). Kemudian memiliki 
cita-cita menjadi seorang penulis dan pengusaha 
muda. Penulis dapat dihubungi melalui akun 
media sosialnya, yaitu di Instagram: @listyan6 
dan E-mail: listiyani613@gmail.com.

Nabila Ayu Saraswati S atau biasa dikenal 
Nabila, Lahir di Surakarta pada tanggal 08 Juni 
1996. Ia merupakan anak pertama dari dua 
bersaudara. Ia sekarang sedang melakukan study 
di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 
jurusan Ilmu Komunikasi dan menjatuhkan 
hati pada konsentrasi Advertising. Selain sebagai 
penulis ia juga menjadi penyiar radio kampus. 
Harapan terbesar saat ini adalah menyelesaikan 
study dengan tepat waktu dan ia berkeinginan 
untuk bekerja disalah satu media pertelevisian.
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