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Kata Pengantar

Mengarusutamakan Etika dalam Periklanan

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)

Komunikasi pada hakikatnya adalah gabungan dari ilmu, 
ketrampilan dan etika. Dari tiga aspek ini, etika seringkali diposisikan 
secara minor. Untuk membuktikannya, mari kita kaji beberapa contoh 
bukti berikut ini. Pertama, dalam saat seorang sarjana ilmu komunikasi 
melamar pekerjaan, yang ditanyakan dalam sesi wawancara kerja adalah  
portofolio dan riwayat hidupnya. Pertanyaan tentang bagaimana etika 
saat bekerja jarang dijumpai dalam sesi wawancara kerja. Kedua, dalam 
struktur mata kuliah dalam pendidikan tinggi ilmu komunikasi, mata 
kuliah etika, yang di masing-masing perguruan tinggi bisa berbeda-
beda namanya, hanya mendapatkan porsi sebesar 3 SKS. Bandingkan 
dengan mata kuliah teori komunikasi dan mata kuliah lain yang 
memiliki bidang kajian praktek komunikasi.

Meskipun secara formal, etika terlihat minor, namun pada 
kenyataannya semua praktek komunikasi selalu berkelindan dengan 
etika. Mari membayangkan situasi pada dua contoh di atas. Pada contoh 
pertama, seorang pelamar kerja datang ke sesi wawancara kerja dengan 
memakai sandal jepit. Ketika melihat seorang pelamar kerja datang ke 
wawancara kerja yang sifatnya formal dengan memakai sandal jepit, 
tentu bisa muncul penyataan, “Sungguh tidak sopan datang dalam sesi 
wawancara kerja dengan memakai sandal jepit”.  Pernyataan “tidak sopan” 
ini tentu didasarkan pada alasan etika, karena sandal jepit dianggap bukan 
hal yang formal. Pada contoh kedua, seorang mahasiswa melakukan 
plagiarisme untuk menyelesaikan sebuah tugas kuliah. Sang dosen tentu 
akan menasehati demikian, “Janganlah melakukan plagiarisme, karena itu 
melanggar etika akademik.” Sama seperti contoh pertama, nasehat dosen 
didasarkan pada pertimbangan etika.
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Lalu apakah sebenarnya etika itu? Kata etika dapat dimaknai 
dalam beberapa pemahaman. Pertama, etika bisa memiliki arti sebagai 
nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan moral 
bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. 
Kedua, etika juga dapat dimaknai sebagai kumpulan asas atau nilai 
moral, yang sering disebut sebagai kode etik, seperti  Etika Pariwara 
Indonesia (EPI) yang dikeluarkan oleh Persatuan Perusahaan Periklanan 
Indonesia (PPPI) sebagai kode etik yang mengatur perusahaan dan 
pekerja periklanan. Ketiga, kata ”etika” dapat berarti pula 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).

Etika dalam praktek periklanan juga masih dalam berada dalam 
posisi minor. Ilmu periklanan berkembang dengan pesat, apalagi 
dengan kemajuan media baru (new media) yang difasilitasi teknologi 
digital yang melahirkan beragam kajian tentang periklanan dalam 
media baru. Demikian juga  ketrampilan periklanan yang semakin 
berkembang dengan dibarengi kemudahan teknologi. Iklan luar griya 
misalnya, terfasilitasi teknologi cetak digital yang menjadikan iklan 
luar griya bisa dibuat dengan cepat dan massal.

Sayangnya, kemajuan teknologi ini tidak berjalan beriringan 
dengan kesadaran untuk menempatan etika dalam arus utama 
kegiatan periklanan. Hal ini terlihat dari pelanggaran EPI yang terus 
terjadi dalam kegiatan periklanan. Iklan luar griya misalnya, masih 
banyak yang dibangun dengan mengabaikan EPI, seperti yang paling 
memprihatinkan adalah iklan luar griya yang dipaku di pohon. Iklan 
media baru pun setali tiga uang. Alih-alih menggunakan mentalitas 
baru dalam periklanan yang mengarusutamakan etika, iklan di media 
baru masih ada yang melanggar etika. Penggunaan kata superlatif 
misalnya, dengan mudah dijumpai dalam iklan yang dipasang di media 
baru. 
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EPI memang tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat 
sebagaimana hukum positif, namun bukan berarti dengan seenaknya 
bisa dilanggar. Pendekatan yang bisa kita gunakan adalah pendekatan 
etika normatif. Sebagai etika normatif, perlu argumentasi-argumentasi 
mengenai mengapa suatu perbuatan tertentu dalam periklanan 
dianggap baik atau buruk dan mengapa anggapan moral tersebut 
dianggap  benar atau salah. Iklan luar griya yang dipaku dipohon 
disebut salah dengan argumentasi bahwa perbuatan tersebut merusak 
lingkungan. Menggunakan kata superlatif dalam iklan dianggap salah 
karena klaim superlatif tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Pada akhirnya, argumentasi-argumentasi yang dikemukakan 
akan mencapai  norma-norma atau prinsip-prinsip etis yang tidak bisa 
ditawar-tawar lagi. Lebih ringkasnya, etika normatif dapat disimpulkan 
sebagai cabang etika yang bertujuan untuk merumuskan prinsip-
prinsip etis yang dapat dipertanggungjawabkan secara rasional dapat 
digunakan dalam praktek (Bertens, 2005: 19). Dengan demikian, 
etika bisa menjadi arus utama dalam periklanan, sebagaimana ilmu 
periklanan dan ketrampilan periklanan.

Yogyakarta, 28 Maret 2018
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 Kata Pengantar

Iklan dan Hilangnya“Kebebasan”Konsumen

Filosa Gita Sukmono

(Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta)

Hari ini sulit membayangkan hidup manusia tanpa adanya 
iklan, membuka gadget lalu kemudian membuka browser maka yang 
muncul berbagai iklan yang menutupi layar, bahkan tidak cukup 
sampai disitu ketika sedang asik membaca informasi di website berita 
tertentu, tiba-tiba ada iklan yang muncul menutup sebagian layar. 
Aktivitas menonton televisi-pun tidak bisa dilepaskan dari iklan yang 
muncul setiap jeda acara, jenuh dengan media-pun tidak begitu saja 
membuat terbebas dari iklan, karena ketika keluar dari rumah maka 
bisa dipastikan jalanan yang dilalui penuh iklan luar ruang, baik yang 
resmi ataupun yang ilegal. 

Pertanyaan yang kemudian muncul dengan banyaknya iklan 
yang menghampiri manusia saat ini adalah, apakah masyarakat masih 
mempunyai “kebebasan” dalam memilih sebuah produk? Apakah 
masyarakat saat ini bisa membedakan mana kebutuhan dengan 
keinginan? Apakah masyarakat sadar bahwa “kebebasanya” sebagai 
seorang konsumen sudah dikendalikan oleh iklan?

Graeme Burton (2008) juga menjelaskan bahwa iklan tidak 
ragu-ragu dalam mencoba membujuk kita, untuk memberikan suatu 
efek terhadap kita. Iklan adalah komunikasi yang sangat disengaja. 
Maksudnya jelas, iklan merupakan komunikasi yang dikonstruksi 
dengan cara yang sangat baik. 

Berdasarkan apa yang disampaikan oleh Burton di atas 
sebenarnya iklan adalah sebuah media promosi yang sangat baik 
dalam menyampaikan pesan, tetapi saat ini dengan intensitas tinggi 
dari iklan yang hadir dalam ruang-ruang kehidupan manusia, maka 
tidak bisa dipungkiri bahwa konsumen hari ini sudah mulai kehilangan 
“kebebasan” dalam menentukan produk mana yang akan di konsumsi. 
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Kebebasan di sini diartikan sebagai sebuah aktivitas yang dilakukan 
berdasarkan kebutuhan bukan keinginan serta kebutuhan yang 
dibentuk dan “dipaksa” oleh iklan. 

Sebagai contoh banyak sekali produk-produk baru yang hadir di 
sekitar masyarakat saat ini, yang awalnya bukan menjadi kebutuhan 
utama namun karena intensitas yang tinggi dari iklan produk tersebut, 
maka saat ini produk tersebut sudah menjadi kebutuhan yang tak 
tergantikan. Kebutuhan-kebutuhan yang di“paksakan” oleh iklan bisa 
disebut sebagai kebutuhan palsu. 

Fenomena di atas seperti apa yang disampaikan oleh Herbert 
Marcuse (1968) bahwa ideologi konsumerisme mendorong kebutuhan 
palsu dan bahwa kebutuhan ini bekerja sebagai satu bentuk kontrol 
sosial : ‘orang-orang itu mengenali diri mereka di dalam komoditas 
mereka : mereka menemukan jiwa mereka di dalam mobil, perangkat 
hi-fi, rumah bertingkat, perlengkapan dapur. 

Artinya Iklan hari ini sudah merenggut “kebebasan” di masyarakat 
untuk memilih dan menentukan mana produk yang dibutuhkan, karena 
masyarakat banyak mengkonsumsi produk yang di“paksakan” untuk 
dikonsumsi oleh iklan dengan memberikan ideologi konsumerisme, 
ideologi ini bermain dalam kesadaran masyarakat bahwa ketika 
masyarakat mengkonsumsi suatu barang maka mereka akan terlihat 
seperti x atau menjadi sosok tertentu. 

Akhirnya buku teman-teman Advertising angkatan 2016 ini 
ingin mengembalikan kebebasan dan kesadaran masyarakat dalam 
mengkonsumsi sebuah iklan. Salah satu kunci untuk terbebas dari 
“belenggu” atas iklan adalah dengan berpikir kritis terhadap fenomena 
iklan di sekeliling masyaratakat. Hal ini dibuktikan dengan isi buku 
ini yang membahas berbagai konten yang penuh pelanggaran 
dan merugikan konsumen dari aspek etika sampai “bujuk rayu” 
yang berlebihan, dan buku teman-teman advertising Universitas 
Muhammadiyah Yogyakarta telah mengambil posisi untuk kitis 
terhadap iklan demi memulai langkah awal dalam literasi iklan. 
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Revisi 1. 
Iklan di Media Baru
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Dunia Lain Ojek Daring

Arvian Rizkinaldi As’ari Putera

Ojek dalam jaringan (daring) menjadi pilihan masyarakat 
Indonesia saat ini sejak beberapa tahun kemunculannya beroperasi. 
Ojek daring menjadi pilihan masyarakat di Indonesia tidak lepas 
dari berbagai macam dan jenis iklan yang telah diracik khusus 
agar masyarakat tertarik terhadap pelayanan jasa yang disediakan 
perusahaan ojek online. 

Iklan adalah berita pesanan untuk mendorong dan membujuk 
orang agar tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan (Nuraeni, 
2010:253). Berbagai macam jenis iklan ditampilkan melalui media 
massa dan mengarah langsung kepada masyarakat yang membutuhkan 
kemudahan dalam melakukan aktifitas sehari-hari. Setiap orang 
pastinya tidak asing dan pernah melihat iklan baik melalui media cetak 
ataupun media elektronik. Iklan sangat mudah kita jumpai saat kita 
sedang berkendara di jalan raya ataupun ketika kita sedang berada 
di rumah kita bisa menemukannya di televsi, radio, koran, majalah, 
bahkan dalam smartphone kita. Tidak bisa dihindari lagi, iklan yang 
sering kita lihat secara tidak langsung akan memperngaruhi dan 
memaksa kita secara halus untuk menggunakan produk atau jasa yang 
ditawarkan pengiklan. Promosi barang atau jasa menggunakan iklan 
menghipnotis masyarakat untuk menjadi konsumer.

Dengan kemudahan yang kita miliki karna adanya smartphone 
yang dilengkapi dengan koneksi internet membuat berkembangnya 
media iklan yang ada saat ini. Media baru mengambil alih dunia 
periklanan saat ini dengan memanfaatkan koneksi internet.

Media baru (new media) merupakan alat atau sarana dalam 
menyampaikan pesan pada khalayak  luas dengan  menggunakan 
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teknologi digital atau disebut juga sebagai jaringan teknologi 
komunikasi dan informasi. Yang termasuk kategori media baru adalah 
internet, website, komputer multimedia. Tetapi internet lebih dikenal 
sebagai media baru, sebenarnya internet merupakan salah satu bentuk 
media baru. Media cetak mengandalkan percetakan (press), media 
elektronik mengandalkan sinyal transmisi, sedangkan media baru 
mengandalkan komputer (Vera, 2016:88). 

Media baru dianggap sangat efektif untuk masa saat ini dikarenakan 
tidak tercengkram oleh time and space sehingga memudahankan 
penyebaran berita, informasi, iklan kepada khalayak dengan sangat 
cepat dan mudah. Media baru bisa menggantikan bahkan menjadi suatu 
ancaman yang mematikan bagi media cetak. Media baru memaksa 
media cetak guna menyegarkan dan memperbaharui diri. Media baru 
memiliki kemungkinan terjadinya two way communications antara 
komunikator dan komunikan. Hal ini tentu saja menjadi peluang yang 
sangat efektif untuk dimanfaatkan oleh para pengiklan dan agency 
iklan untuk menyebarkan iklan mereka guna mendorong daya tarik 
masyarakat terhadap produk atau jasa sehingga menimbulkan daya 
beli dan menjadikan masyarakat sebagai konsumer.

Ciri utama media baru adalah adanya saling keterhubungan 
aksesnya terhadap khalayak individu sebagai penerima maupun 
pengirim pesan, interaktivitasnya, kegunaan yang beragam sebagai  
karakter yang terbuka dan sifatnnya yang ada dimana-mana (McQuail, 
2011:43).

Berkembangnya periklanan di Indonesia tidak lepas dari 
kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh agency periklanan. Tak jarang 
iklan yang dibuat mengandung unsur-unsur yang tidak layak untuk 
ditampilkan dalam sebuah tontonan iklan. Dengan hal tersebut maka 
Indonesia memiliki badan khusus yang mengatur tentang pembuatan 
dan penayangan iklan yang layak untuk ditampilkan melalui Etika 
Pariwara Indonesia (EPI).

Beberapa waktu yang lalu, perusahaan ojek online di Indonesia 
“Grab” menghadirkan sebuah tayangan iklan yang sangat kontroversial 
di masyarakat dan pengamat iklan di Indonesia.



Iklannya Direvisi Dulu Lur !  | 5

Gambar 1.1 Wanita mengerikan dengan berlumuran darah.

Iklan ojek daring Grab yang ditayangkan melalui media baru 
ini menampilkan seorang wanita berlumuran darah seperti layaknya 
zombie yang sangat mengerikan untuk ditonton. Tentu saja iklan 
yang ditampilkan tersebut melanggar EPI mengenai Tata Krama 
tentang Rasa Takut dan Takhayul pasal 1.9 yang berbunyi, “Iklan 
tidak boleh menimbulkan atau mempermainkan rasa takut, maupun 
memanfaatkan kepercayaan orang terhadap takhayul, kecuali untuk 
tujuan positif.” Karena tentu saja berdampak pada khalayak dan 
anak-anak. Padahal peraturan mengenai Tata Krama panampilan dan 
pembuatan iklan sudah tertulis jelas dalam EPI

 Iklan Grab ini juga menampilkan tayangan yang merendahkan 
para pengojek pangkalan dan menganggap bahwa ojek pengkalan 
tidaklah memiliki tingkat keselataman yang baik dibandingkan Grab. 
Dari iklan tersebut juga bisa dilihat bahwa grab ingin menunjukan pada 
masyarakat bahwa memilih ojek pangkalan sebagai sarana transportasi 
pilihan adalah kesalahan besar.

Gambar 1.2 Ketidaktertarikan pada ojek pangkalan.
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Dari iklan tersebut terlihat jelas bahwa iklan Grab melanggar 
EPI mengenai Tata Krama tentang Perbandingan butir 1.19.3 yang 
berbunyi, “Perbandingan tak langsung harus didasarkan pada kriteria 
yang tidak menyesatkan khalayak.”

Gambar 1.3 Grab terlalu overclaim.

Tidak hanya dua pelanggaran, tetapi ada tiga pelanggaran 
terhadap EPI berkaitan tayangan iklan Grab ini. Iklan ini juga dianggap 
terlalu overclaim karena Grab menjamin keselamatan dan lebih aman 
dibandingkan ojek pangkalan perlu untuk dipertanggung jawabkan 
karna pada nyatanya kecelakaan yang dialami oleh ojek online juga 
sering dan sangat banyak dijumpai di jalan raya.



Iklannya Direvisi Dulu Lur !  | 7

Mau Memancing Hati atau Memancing Birahi?

Fikri Nuril Huda

Tidak dapat dipungkiri bahwa di dalam kehidupan manusia 
dipenuhi dengan iklan. Kemana pun manusia melangkah pasti akan 
bertemu dengan iklan seiring dengan pertumbuhan penduduk. 
Iklan bertujuan untuk menanamkan informasi sebuah produk yang 
pada akhirnya menimbulkan pilihan. Selain itu fungsi iklan adalah 
menimbulkan kepercayaan bagi konsumen terhadap suatu produk. 
Salah satu media periklanan yang timbul seiring dengan perkembangan 
zaman adalah iklan media baru, dimana produk dipasarkan melalui 
media seperti internet maupun media sosial. Berbagai macam iklan 
dapat kita temui di berbagai situs online maupun media sosial. Kita 
sebagai makhluk yang lahir pada zaman yang telah serba modern ini 
tentu mengetahui luasnya jangkauan informasi dengan menggunakan 
internet. Sangking luasnya, iklan-iklan yang dapat dijumpai melalui 
media baru seperti mendapatkan kebebasan dalam beriklan tanpa 
berpatokan kepada etika periklanan sebagaimana seharusnya. 

Media baru menjadi wadah beriklan yang dapat dibilang 
efektif karena jika kita membandingkan dengan media lama, media 
baru mempunyai kapasitas informasi yang sangat luas. Media 
baru kebanyakan ditampilkan tidak melalui proses mediasi atau 
penyeleksian sehingga dapat digunakan secara langsung tanpa melalui 
organisasi tertentu (Ward, 1995: 279). Proses produksi iklanpun tidak 
begitu rumit, dan bersifat to the points dalam menyampaikan pesan. 
Lain halnya dengan iklan di media lama yang perlu melalui beberapa 
proses sehingga pada akhirnya dapat ditayangkan di televisi maupun 
media lama lainya. Namun, seringkali dijumpai iklan-iklan yang 
melampaui batasan etika dan moral. Sehingga pada akhirnya terbentuk 
sebuah budaya yang dapat disebut e-commerce yang mana pembelian, 
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penjualan serta pemasaran produk dapat dilakukan di internet (Bungin, 
2013: 138). Hal ini tentu berpengaruh terhadap media periklanan yang 
mana juga terkena dampak baik buruknya. Salah satu dampak yang 
sangat terlihat adalah terlalu bebasnya individu untuk mengiklankan 
sesuatu hal.

Gambar 1.4 Foto perempuan setengah telanjang menjadi model dan foto laki-laki  dan 
perempuan sedang melakukan hubungan intim.

Sering kali kita menjumpai konten–konten yang tidak senonoh 
dalam iklan baik itu gambar maupun video. Bagi pengguna aktif 
internet, khususnya media sosial Instagram. Pasti sudah tidak asing lagi 
menemukan berbagai gambar atau video beserta caption yang memiliki 
tujuan untuk mengiklankan suatu produk baik itu pakaian, obat-obatan 
dan lain-lain. Yang jadi permasalahan adalah tidak jarang para pengguna 
menemukan iklan yang menggunakan gambar tidak senonoh dalam 
mempromosikan produknya. Hal ini dapat dicontohkan seperti iklan 
obat pembesar alat kelamin. Iklan tersebut dapat dikatakan melanggar 
etika karena menampilkan hal yang tidak seharusnya untuk ditampilkan, 
iklan tersebut mempergunakan foto-foto wanita setengah telanjang. Lebih 
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parahnya lagi kebanyakan pengiklan menggunakan foto seseorang tanpa 
sepengetahuan orang tersebut. Menampilkan foto wanita yang setengah 
telanjang, dianggap menjadi daya tarik khususnya kaum lelaki yang 
memang menjadi sasaran konsumen dari produk tersebut. Pengiklan 
seolah menanamkan suatu faham dimana pria yang mempunyai alat 
kelamin dengan ukuran yang besar adalah idaman para wanita cantik. 

Gambar 1.5 Caption yang berisikan hal-hal yang diinformasikan oleh pengiklan.

Melihat iklan-iklan produk-produk keintiman, sangat banyak 
mengandung pelanggaran-pelanggaran etika dalam periklanan 
sebagaimana yang telah diatur dalam Etika Pariwara Indonesia 
(EPI). Adapun pelanggaran yang dimaksud antara lain seperti 
penggunaan bahasa yang tidak sesuai. Kebanyakan pengiklan bahkan 
hampir seluruhnya menggunakan  kata ”100%”, ”murni”, ”asli” untuk 
menyatakan sesuatu kandungan, kadar, bobot, tingkat mutu, dan 
sebagainya. Tetapi tidak dibarengi dengan pernyataan tertulis dari 
otoritas terkait atau sumber yang otentik.

Selain penggunaan bahasa yang tidak sesuai, pelanggaran 
terhadap hak kepemilikan dan hak yang menyangkut kepribadian juga 
seringkali di tampilkan disebuah iklan produk keintiman. Contoh 
pelangaran yang terjadi seperti menggunakan dan menyebarkan 
sesuatu materi yang bukan milik sendiri tanpa izin dan sepengetahuan 
pemilik aslinya adalah sebuah pelanggaran. Dalam hal ini kebanyakan 
iklan asal menggunakan foto-foto model wanita tanpa sepengetahuan 
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dan izin dari pemilik foto tersebut. Selain menyepelekan hak cipta, 
iklan produk keintiman kebanyakan mengambil foto-foto wanita 
tanpa sepengetahuan atau seizin dari pemilik foto tersebut, iklan tidak 
boleh menampilkan atau melibatkan seseorang tanpa terlebih dahulu 
memperoleh persetujuan dari yang bersangkutan, kecuali dalam 
penampilan yang bersifat massal, atau sekadar sebagai latar, sepanjang 
penampilan tersebut tidak merugikan yang bersangkutan. Namun yang 
membuat lebih parah lagi adalah adanya unsur porografi. Memang hal 
tersebut sangat berkesinambungan dengan produk-produk keintiman, 
tetapi tidak lantas membuat hal tersebut untuk ditampilkan didalam 
sebuah iklan. Dalam peraturan periklanan indonesia telah diatur 
bahwasanya iklan tidak boleh menggunakan erotisme atau seksualitas 
dengan cara apapun dan untuk tujuan atau alasan apapun. Hal ini 
sangat jelas terlihat dari iklan-iklan yang ditampilkan menggunakan 
foto-foto wanita setengah telanjang bahkan ada yang menggunakan 
foto pria dan wanita yang sedang bermesraan tidak memakai busana.

Gambar 1.6 Caption yang berisikan hal-hal yang diinformasikan oleh pengiklan.
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Produk obat-obatan saat ini memang telah banyak beredar 
di pasaran dalam negeri. Memang sah saja para produsen untuk 
mengiklankan produknya. Akan tetapi terkhusus untuk produk obat-
obatan, sebelum mengiklan produk yang akan dijualnya haruslah 
memenuhi beberapa syarat yang telah di tentukan. Karena sebagaimana 
kita ketahui, sesuatu hal yang berkaitan dengan apa yang akan masuk 
ke dalam tubuh memang harus teruji kelayakanya atau perlu melewati 
beberapa proses tertentu. Iklan produk keintiman pada saat ini 
kebanyakan secara langsung menganjurkan penggunaan obat yang 
tidak sesuai dengan izin indikasinya dan dalam penggunaan bahasa 
seringkali menggunakan kata ungkapan yang menjanjikan sesuatu, 
dalam hal ini iklan tersebut menjanjikan hasil yang maksimal dengan 
diikuti kata “sudah teruji”. Selain pelangaran-pelanggaran tersebut, 
adapun peraturan lainya yaitu iklan tidak boleh menganjurkan bahwa 
suatu obat merupakan syarat mutlak dalam sesuatu hal dan tidak 
boleh menggunakan kata-kata yang berlebihan seperti aman, tidak 
berbahaya, bebas efek samping dan ungkapan lain yang bermakna 
sama tanpa disertai keterangan yang memadai.
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Eksploitasi Perempuan Tiada Henti, 
Menakar Iklan di Media Baru

Qholiva Yuni Fadilla

Perkembangan teknologi saat ini telah membantu kinerja manusia 
lebih efektif dan efesien. Seperti halnya dalam menyampaikan 
informasi, saat ini tidak hanya melalui surat kabar, televisi, radio, 
majalah, dll. Munculnya salah satu media komunikasi baru yang dapat 
diakses oleh siapa pun dan kapan pun membuat cepatnya penyebaran 
informasi. Alat tersebut bernama new media. 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). Salah satu bentuk revolusi tersebut adalah masuknya iklan ke 
dalam new media.

Pada hakikatnya, iklan merupakan salah satu instrumen 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 
orang dengan harapan orang itu akan bereaksi dengan cara tertentu. 
Iklan adalah pesan yang kebanyakan yang dikirimkan melalui media. 
Jika konsumen bereaksi sebagaimana dikehendaki pengiklan, maka iklan 
itu dianggap efektif (Moriarty, 2011: 6). Menurut Wright (1978), 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).

Kegiatan periklanan di Indonesia memiliki ketentuan-ketentuan 
yang diatur oleh hukum dan etika yang harus ditaati oleh para pengiklan. 
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Sehingga adanya batasan-batasan yang harus diketahui dan dipedomani. 
Menentukan apa yang disebut sebagai perilaku etis bukan hanya urusan 
satu pihak. Secara individual, pengiklan harus punya ajaran moral sendiri. 
Industri advertising memberikan kode etik perilaku dan standar regulasi 
sendiri. Pemerintah menetapkan peraturan praktik advertising melalui 
perangkat hukum (Moriarty, 2011: 113).

Kenyataan sekarang ini, perusahaan periklanan lebih 
menitikberatkan pada keuntungan finansial daripada tanggungjawab 
sosial. Umumnya orang menggunakan advertising untuk tujuan 
yang netral atau baik, yakni mereka bertindak dengan cara yang 
bertanggungjawab secara sosial (Moriarty, 2011: 76). Artinya, 
pengiklan harus mampu mempertanggungjawabkan iklan yang mereka 
sampaikan sebagaimana dengan objek pesannya.

Dibalik keberhasilan iklan sebagai sarana untuk meningkatnya 
penjualan produk, masih banyak penggunaan iklan yang tidak 
berpedoman pada aturan dan ketentuan sebagaimana yang telah 
ditetapkan oleh pemerintah. Salah satu objek yang sering ditampilkan 
oleh lembaga periklanan adalah sosok perempuan yang dianggap 
memiliki daya tarik. Perempuan pun sering dijadikan bahan eksploitasi 
tanpa mengingat etika atau keberadaan perempuan ditengah 
masyarakat. Secara tidak langsung, bentuk tubuh perempuan telah 
menjadi milik publik yang artinya secara bebas dapat dikonsumsi 
bersama. Contohnya seperti iklan kondom Fiesta yang bertema safety 
airlines yang terlihat begitu memaparkan bentuk tubuh perempuan. 

Gambar 1.7 Iklan kondom Fiesta dengan tema safety airlines yang terlihat begitu 
memperlihatkan bentuk tubuh perempuan.
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Iklan yang mulai beredar pada Oktober 2017 di Youtube ini bisa 
diakses melalui https://www.youtube.com/watch?v=6Q8Iq0jzkf4&t=2s 
di channel Iklanesia HD. Iklan ini memperlihatkan bagaimana suasana 
para pramugari yang menjelaskan instruksi keselamatan selama berada di 
pesawat. Dibalik penjelasan instruksi keselamatan tersebut, disampaikan 
juga bagaimana aturan pemakaian alat ini. Melalui foto dapat dilihat, iklan 
ini mempertontonkan area privasi tubuh perempuan mulai dari bagian 
dada sampai ke bagian paha secara terang-terangan. Disertai dengan 
tarian-tarian yang dapat mengundang erotisme dengan melakukan gerakan 
memegang bagian dada hingga paha seperti gambar berikut.

Gambar 1.8 Pramugari memegangi bagian tubuhnya mulai dari dada hingga paha yang 
bisa berujung pada erotisme.

Erotisme berkaitan erat dengan pornografi. Pornografi didefinisikan 
sebagai; (1) Penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau 
tulisan untuk membangkitkan nafsu birahi; (2) Bahan bacaan dengan 
sengaja dan semata-mata sengaja dirancang untuk membangkitkan 
nafsu birahi dalam seks. Dari definisi di atas dapat dilihat kaitan antara 
erotismedan pornografi, namun juga terdapat perbedaan antara keduanya 
(Hoed, 2001: 190)

Dan juga pengertian pornografi menurut UU Nomor 44 Tahun 2008 
tentang Pornografi Pasal 1 yang berbunyi, “(1) 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; (2) Jasa pornografi adalah segala jenis layanan pornografi yang 
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disediakan oleh orang perseorangan atau korporasi melalui pertunjukan 
langsung, televisi kabel, televisi teresterial, radio, telepon, internet, dan 
komunikasi elektronik lainnya serta surat kabar, majalah, dan barang 
cetakan lainnya.”

Etika Pariwara Indonesia (EPI) Bab Tata Krama tentang Ketentuan 
pada pasal 3.2 mengenai Perempuan, tertulis bahwa, “Iklan tidak boleh 
melecehkan, mengeksploitasi, mengobyekkan, atau mengornamenkan 
perempuan sehingga memberi kesan yang merendahkan kodrat, harkat, 
dan martabat mereka.” Namun melalui tayangan iklan tersebut secara 
tidak langsung telah melanggar EPI. Bukan hanya mengeksploitasi dan 
mengobyekkan perempuan dalam iklan, tetapi juga telah memberi kesan 
yang dapat merendahkan martabat perempuan. Tidak hanya itu, dalam EPI 
Bab Tata Krama tentang Ketentuan, pada pasal 1.26 mengenai Pornografi 
dan Pornoaksi, tertulis bahwa, “Iklan tidak boleh mengekploitasi erotisme 
atau seksualitas denga cara apa pun, dan untuk tujuan atau alasan apa pun.”

Hal tersebut juga melanggar norma kesopanan sekaligus melanggar 
Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) pasal 9 yang berbunyi, “Lembaga 
penyiaran wajib menghormati nilai dan norma kesopanan dan kesusilaan 
yang berlaku dalam masyarakat.” Serta melanggar P3 pasal 16 yang 
berbunyi, “Lembaga penyiaran wajib tunduk pada ketentuan pelarangan 
dan/atau pembatasan program siaran bermuatan seksual.” Selanjutnya 
juga melanggar SPS Pasal 9 yang berbunyi, “(1) Program siaran wajib 
memperhatikan norma kesopanan dan kesusilaan yang dijunjung oleh 
keberagaman khalayak baik terkait agama, suku, budaya, usia, dan/atau 
latar belakang ekonomi; (2) Program siaran wajib berhati-hati agar tidak 
merugikan dan menimbulkan dampak negatif terhadap keberagaman 
norma kesopanan dan kesusilaan yang dianut oleh masyarakat.” 

Iklan kondom Fiesta juga berisikan bagaimana penampakan bagian-
bagian tertentu pada tubuh perempuan dan gerakan-gerakan yang dianggap 
menuju ke arah erotisme. Teknik pengambilan gambar pada bagian-bagian 
tersebut diambil menggunakan cara kneel shot (pengambilan gambar 
mulai dari kepala hinga lutut) bahkan menggunakan cara extreme close up 
(pengambilan dengan cara sangat dekat sekali pada bagian tertentu). Hal 
ini tentunya benar-benar dapat dikatakan bahwa tubuh perempuan sudah 
menjadi milik publik yang dapat dikonsumsi secara bersama-sama.
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Iklan dengan target sasaran laki-laki seperti ini banyak meng-
gunakan tubuh perempuan sebagai objek iklannya sehingga menjadi 
objek fetish (kesenangan yang selalu menimbulkan fantasi bagi laki-
laki). Sehingga, komersialisasi tubuh perempuan dan pengalaman 
perempuan adalah komoditi yang layak dijual. Hal ini tidak terjadi 
pada iklan kondom Fiesta ini saja, tetapi juga pada iklan-iklan yang 
dikhususkan pada laki-laki seperti suplemen obat kuat, susu laki-laki, 
dan sebagainya menjadikan perempuan sebagai daya tariknya. Tak 
hanya itu, terdapat iklan-iklan yang tidak memiliki keterkaitan antara 
produk iklan dengan konten iklan seperti iklan rokok Djarum 76 Filt 
Gold yang dapat diakses di Youtube melalui https://www.youtube.com/
watch?v=Ggdy87vaXc8 pada channel Iklan Rokok. 

Pada iklan rokok Djarum 76 Filt Gold ini menceritakan tentang 
sepasang laki-laki dan perempuan ingin mengambil gambar di sebuah 
tempat berlatarkan tebing curam dengan sebuah pohon yang tidak 
memiliki daun. Lalu laki-laki dalam iklan tersebut tanpa sengaja jatuh 
dan tertahan di suatu dahan pohon, kemudian jin lampu pun datang 
memberikan satu penawaran sebuh permintaan kepada perempuan 
tersebut. Kemudian ia menjawab dengan nada, “Ah.. ah.. ah, pengen 
kurus.” Nada suara ambigu yang dilontarkan perempuan tersebut 
sudah sangat jelas yang berujung pada erotisme.

Gambar 1.9 Iklan Rokok Djarum 76 Gold Filt ketika perempuan menjawab dengan 
nada yang ambigu.

Menurut Karl Marx, tidak hanya barang, tenaga kerja manusia 
pun dipandang sebagai barang dagangan (Sindhunata, 1983:47). 
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Sistem kapitalisme telah membuat perempuan sebagai komoditi karena 
memiliki nilai tukar. Seolah-olah, perempuan adalah sesuatu yang 
fungsional yakni tentang tubuh, kecantikan, bahkan erotisme pun telah 
menjadi objek konsumsi. Tubuh perempuan dieksplorasi secara habis-
habisan untuk mendatangkan keuntungan ekonomis. Sehingga melalui 
tubuh perempuan merupakan ‘kendaraan ekonomi’ yang dapat dapat 
mendorong aktivitas ekonomi.

Sudah seharusnya para pihak-pihak terkait sadar dan melakukan 
peninjauan ulang terhadap konten iklan yang telah mereka ciptakan. 
Bahwa dalam pembuatan iklan haruslah berpedoman pada regulasi 
yang mengatur tentang pembuatan iklan. Tidak hanya aturan yang 
dibuat pemerintah, tetapi juga nilai dan etika yang tertanam di 
masyarakat agar tidak memberikan kesan yang dapat merendahkan 
suatu kelompok tertentu. Iklan semata-mata bukanlah hanya untuk 
mencari keuntungan secara finansial saja, tetapi juga harus memberi 
nilai edukasi serta tidak merendahkan pihak manapun.
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Iklan Perjudian yang Dimodernisasi

Reka Priatama Iriyanto

Saat ini kehidupan manusia modern tidak pernah bisa dipisahkan 
dari teknologi. Dalam perkembangan waktu, dunia periklanan sangat 
pesat dalam mengembangkan media periklanan dan kreatifitas saat 
ini. Perkembangan teknologi yang sangat pesat dan cepat memaksa 
kita untuk terus mengikuti perkembangannya. New media adalah 
sebuah terminologi untuk menjelaskan konvergensi antara teknologi 
komunikasi digital yang terkomputerisasi serta terhubung ke dalam 
jaringan. New media menggambarkan tentang suatu bentuk teknologi 
yang berbentuk digital dan internet, dengan konsep meninggalkan 
teknologi kuno yang masih bersifat analog, mekanik, boros energi, dan 
tidak ramah lingkungan. Sisi lain dari konsep media baru adalah dalam 
pemahaman tentang arti baru (new). Ia tidak dapat disederhanakan 
hanya sebagai sesuatu kebaruan dari penemuan atau pengembangan 
suatu teknologi belaka (Livingstone, 1999: 60).

Perkembangan media yang sangat pesat ini memunculkan banyak 
sekali inovasi-inovasi baru dari perusahaan media. Banyak sekali 
iklan yang muncul di situs-situs web. Iklan adalah pengkomunikasian 
pesan informasi secara nonpersonal secara terstruktur dan tersusun 
yang pada umumnya bersifat persuasif mengenai produk, dibayar 
oleh sponsor dengan menggunakan media tertentu sebagai medium 
penyampaiannya (Arens, 2002: 7).

Sebuah ide cemerlang dalam dunia periklanan biasanya datang 
dari suatu pemikiran fantasi atau mimpi yang diluar batas (out of the 
box). Sebuah kreatifitas memang sulit dibatasi dari seorang creator. 
Karena untuk mendapatkan sebuah karya yang baik dari suatu karya 
dibutuhkan ide yang fantastik dan cemerlang. Para pelaku iklan yang 
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biasanya disebut advertising agency memiliki sumber daya manusia 
yang rata-rata mempunyai kreatifitas yang unik dan menarik, sehingga 
dapat divisualisasikan dalam bentuk visual (video, gambar, ilustrasi, 
dan tulisan) atau pun dalam bentuk audio (suara). 

Saat ini dalam mengembangkan suatu kreatifitas harus sesuai 
dengan nilai dan norma dalam suatu bidang khalayak umum 
tersebut.  Namun perkembangan media yang sangat pesat sudah 
berhasil menggeser nilai-nilai leluhur khususnya budi baik di negara 
ini. Seperti, nilai-nilai kesusilaan, norma agama, dan norma hukum. 
Media yang seyogyanya mampu mejadi alat untuk mempermudah 
komunikasi manusia satu dengan lainnya justru dimanfaatkan oknum-
oknum tertentu untuk mencari keuntungan dengan cara yang tidak 
halal. Sebagai contoh, prostitusi (skin trade), narkoba, penipuan, dan 
yang marak belakangan ini adalah judi online.

Menurut Pasal 303 ayat 3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana 
(KUHP), yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di 
mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada 
peruntungan belaka, juga karena pemainnya 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 tersebut dapat dipahami bahwa perbuatan judi harus 
memenuhi unsur mendapat untung yang bergantung pada peruntungan 
belaka. Bahkan penyakit sosial judi kini mampu menjawab tantangan 
zaman, judi saat ini sudah merambah ke jaringan media. Berbagai 
bentuk iklan situs perjudian sudah sangat banyak saat ini, seperti 
bentuk link “tautan”, banner dan pop up yang merujuk pada situs 
perjudian online. 

Etika Pariwara Indonesia (EPI) adalah salah satu bentuk konkrit 
tindakan preventif Dewan Periklanan Indonesia (DPI) untuk melindungi 
kepentingan industri periklanan di Indonesia. Etika periklanan memiliki 
posisi penting dalam struktur nilai moral, hal tersebut sangat mendukung 
ketentuan perundang-undangan sebagai struktur nilai hukum. EPI juga 
merupakan pedoman bagi periklanan di Indonesia, yang mempunyai 
konten berupa normatif mengenai tata krama dan tata cara.
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Iklan perjudian online termasuk pariwara yang dilarang dalam 
EPI Bab Ketentuan tentang Judi dan Taruhan pasal 2.26 yang berbunyi, 
“Segala bentuk perjudian dan pertaruhan tidak boleh diiklankan baik 
secara jelas maupun tersamar. Oleh karena itu semua bentuk iklan 
perjudian dalam bentuk apapun tidak boleh di tayangkan.”

Gambar 1.10 Iklan di atas adalah iklan jenis pop up, iklan perjudian ini dinilai 
menggagu kebiasaan atau keleluasaan pengujung untuk merambah situs terkait.

Dalam  EPI Bab Ketentuan tentang Iklan pada Media Internet 
pasal 4.5.1 yang berbunyi, “Tidak boleh ditampilkan sedemikian 
rupa sehingga mengganggu kebisaan atau keleluasaan khalayak untuk 
merambah (to browse) dan berinteraksi dengan situs terkait, kecuali 
telah diberi peringatan sebelumnya.”

Gambar 1.11 Iklan perjudian di atas adalah iklan jenis Banner.
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Segala bentuk iklan judi adalah suatu iklan yang kontennya 
melanggar undang-undang dapat disimpulkan bahwa iklan tersebut 
termasuk iklan yang mengganggu khalayak. Iklan tentang perjudian 
online ini telah diatur dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi 
Elektronik (UU ITE) nomor 11 Tahun 2008 Pasal 27 ayat (2) yang 
berbunyi, “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan 
dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya 
informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki 
muatan perjudian.”

Perjudian dalam perspektif Islam adalah kegiatan yang memiliki 
banyak mudaratnya dari pada maslahatnya. Dalam Al-Quran perjudian 
tertuang dalam surat Al-Maidah ayat 90-91 yang berbunyi: 
ْن    َعَمِل     ٰيٓأَيَُّها    الَِّذيَن    َءاَمنُٓو۟ا    إِنََّما    اْلَخْمُر    َواْلَمْيِسُر    َواْلَنَصاُب    َواْلَْزٰلُم    ِرْجٌس    ِمّ

الشَّْيٰطِن    فَاْجتَنِبُوهُ    لَعَلَُّكْم    تُْفِلُحوَن    ﴿المائدة:٩۰﴾
إِنََّما    يُِريدُ    الشَّْيٰطُن    أَن    يُوقَِع    بَْينَُكُم    اْلعَٰدَوةَ    َواْلبَْغَضآَء    فِى    اْلَخْمِر    َواْلَمْيِسِر    

نتَُهوَن    ﴿المائدة:٩١﴾ لَٰوةِ    ۖ    فََهْل    أَنتُم    مُّ ِه    َوَعِن    الصَّ َويَُصدَُّكْم    َعن    ِذْكِر    اللٰـّ

Artinya : “Hai orang–orang yang beriman sesungguhnya 
arak,judi,berhala dan mengundi nasib adalah perbuatan keji termasuk 
perbuatan syaitan. maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar 
kamu mendapat keberuntungan. sesungguhnya syaitan itu bermaksud 
menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran 
arak dan berjudi itu, menghalangi kamu dari mengingat Allah dan 
shalat; maka berhentilah kamu.” (Q.S Al-Maidah: 90-91)
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Keaslian Kreativitas Iklan Menjadi Tanda Tanya

Revira Yuninda

Internet memberikan tranformasi yang luas sebagai media baru, baik 
praktis maupun teoritis. Saat ini kita telah berada di era konvergensi media 
dan kemajuan internet sebagai media yang biasa digunakan industri dalam 
mendistribusikan informasi, bahkan untuk melibatkan masyarakat terjun 
berperan aktif dalam keterlibatan di dunia virtual. Sekarang internet sangat  
banyak  dimanfaatkan  sebagai  media  pemasaran  dan  bisnis,  hal  tersebut 
tidak aneh melihat jumlah pengguna internet yang terus berkembang dan 
dianggap dapat  menjadi  sebuah  pasar  yang  potensial  bagi  para  pebisnis. 
Iklan selalu saja mewarnai kehidupan masyarakat saat ini, bahkan tidak 
dapat lepas dari setiap gerak langkah kita.

Semua orang pasti sudah tidak asing lagi dengan iklan. Komunikasi 
pemasaran yang dilakukan merupakan suatu usaha untuk menyampaikan 
informasi sebuah brand atau produk. Saat ini penyebaran media periklanan 
bermacam-macam, diantaranya melalui radio, televisi, cetak, bahkan 
melaluli new media. Media baru sebagai media telematik yang merupakan 
perangkat teknologi elektronik yang berbeda dengan penggunaan yang 
berbeda pula (McQuail, 1987: 16-17). New media sendiri sudah sangat 
akrab dengan kehidupan sehari-hari kita saat ini.perkembangan zaman 
juga memaksa iklan untuk terus berinovasi dan berkembang.

Namun, terkadang produsen iklan menampilkan sajian yang 
melupakan batasa-batasan, aturan norma, etika serta moral. Sehingga 
kini dapat terbentuklah sebuah budaya yang mana merupakan pengaruh 
persuasif dari sebuah iklan. E-commerce digunakan untuk mendukung 
pembelian dan penjualan, pemasaran produk, jasa melalui internet (Bungin, 
2013: 138). Salah satu contohnya pola belanja, saat ini internet menggeser 
pola belanja masyarakat dunia dan tidak terkecuali Indonesia. Perdagangan 
elektronik atau e-commerce menjadi tempat ideal konsumen, efisen dengan 
harga kompititif menjadi alasan e-commerce tumbuh subur di tanah air.  
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 Menurut situs resmi Lazada (2018), Lazada adalah perintis 
e-commerce atau online shopping di beberapa negara dengan pertumbuhan 
tercepat di dunia yang menawarkan pengalaman belanja online cepat, aman 
dan nyaman dengan produk-produk dalam kategori mulai dari fashion, 
peralatan elektronik, peralatan rumah tangga, mainan anak-anak dan 
peralatan olahraga. Lazada selalu berjuang untuk memberikan pelanggan 
yang terbaik termasuk dengan menawarkan beberapa metode pembayaran, 
pengembalian gratis, layanan konsumen yang baik dan garansi komitmen.

Tentunya keberhasilan Lazada yang menjadi e-commerce pertama 
yang sukses hingga saat ini tidak akan lepas dari pemasaran komunikasi. 
Banyak biaya yang diperlukan untuk mengiklankan sebuah produk 
atau jasa. Dengan adanya iklan tentunya membantu marketing sebuah 
perusahaan. Salah satu keluaran iklan Lazada yang terbaru adalah iklan 
yang berkonsepkan sebuah film Dilan yang populer diawal tahun 2018. 

Dari akun resmi Instagram @Lazad_id di-posting pada 22 Februari 
2018. Viewers iklan ini kini sudah mencapai 10,644 yang berdurasi selama 1 
menit. Di dalam iklan ini menceritak scene ketika Dilan yang menghampiri 
Milea dengan motornya. Namun ditengah jalan dalam adegan tersebut 
seorang pria berhenti karena hampir menabrak sebuah kotak Lazada. Di 
detik ke 13 seorang yang berpenampilan seperti Dilan membuka kotak 
tersebut dan kemudian muncullah seorang jin dari dalam kotak.

Gambar 1.12 Jin keluar dari dalam kotak Lazada.

Di adegan berikutnya di detik ke 17 jin tertawa dan mengucapkan, 
“Ku beri kau tiga perimintaan.” Dimana dalam iklan ini memiliki kesamaan 
konsep menggunakan jin dengan konsep iklan salah satu kartu perdana 
dan iklan rokok. Etika Pariwara Indonesia (EPI) merupakan pedoman 
berisi sekumpulan nilai dan pola laku moralitas.
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Gambar 1.13 Jin mengucapkan, “Ku beri kau tiga permintaan” 

Di dalam Etika Pariwara Indonesia Bab Ketentuan tentang Peniruan 
pasal 1.22 yang berbuyi, “Iklan tidak boleh meniru ikon atau atribut khas 
yang telah lebih dulu digunakan oleh sesuatu iklan produk pesaing dan 
masih digunakan hingga kurun dua tahun terakhir.” Cukup jelas bahwa 
konsep ikon iklan Lazada sendri meniru iklan kartu perdana yang mana jin 
merupakan ikon khas dari produk tersebut. Iklan ini diambil berdasarkan 
sebuah film yang sedang populer di awal tahun. Tidak hanya itu iklan ini 
juga membentuk sebuah stereotype. 

Stereotype adalah konsepsi yang secara tetap melekat pada kelompok 
tertentu (Sukmono dan Junaedi, 2014: 31). Di mana pada scene di iklan ini 
perempuan sudah memiliki citra sebagai sosok yang suka belanja dan banyak 
maunya. Hal ini semakin meningkatkan pandangan masyarakat terhadap 
seorang perempuan yang pada umumnya memiliki keinginan berbelanja 
yang tinggi. Dalam iklan ini sudah membentuk budaya konsumerisme.

Gambar 1.14 Seorang perempuan yang menyebutkan kemauannya.
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Dalam iklan terbaru toko online milik JD.ID memiliki kesamaan 
konsep ide dalam atribut yang digunakan dengan iklan milik Bukalapak. 
Di mana penggunaan jari sebagai simbol untuk menyetujui pembelian 
secara daring digunakan.  Iklan Bukalapak sendiri dirilis pada tahun 
2017 lalu. Di mana konsep penggunaan jari dan sebuah handphone 
yang saling mencintai. Dideskripsikan dengan sebuah adegan ciuman 
untuk menyatakan setuju atau tidaknya dalam pelaksanaan pembelian.

Gambar 1.15 Handphone dan jari yang akan berciuman.

Sedangkan iklan JD.ID sendiri memiliki konsep dengan tema 
olahraga yaitu lomba lari. Para peserta dari lomba lari tersebut adalah 
sebuah jari, mereka berloma-lomba untuk mendapatkan sebuah produk 
yang mana dengan menyentuh layar tampilan sebuah handphone.   

Gambar 1.16  Jari yang menyentuh persetujuan pembelian.
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Dalam panduan EPI Bab Ketentuan tentang Peniruan pasal 1.22 
yang berbunyi, “Iklan tidak boleh meniru ikon atau atribut khas yang 
telah lebih dulu digunakan oleh sesuatu iklan produk pesaing dan 
masih digunakan hingga kurun dua tahun terakhir.” Iklan JD.ID jelas 
melanggar pasal tersebut. Karena meniru ikon Bukalapak yaitu jari 
tangan. Pembuat iklan sangat dituntut untuk membuat sebuah konsep 
ide yang unik serta kreatif dan berinovasi. Seharusnya dalam setiap 
mengiklankan suatu produk seorang produsen iklan harus menaati 
peraturan normatif serta undang-undang yang berlaku. Namun masih 
banyak produsen iklan tidak memperhatikan dan menaati aturan 
yang ada. Keaslian dan kreativitas sangat penting dalam memproduksi 
sebuah iklan.

Dalam EPI Bab Penegakan tentang Posedur pasal 4 sudah 
dijelaskan bahwa, “Iklan yang secara jelas melanggar EPI akan diminta 
untuk dihentikan penyiarannya dengan diberi batas waktu tertentu.” 
Namun bagaimana penghentian penyiaran dalan media baru? Banyak 
akun yang memposting ulang sebuah iklan bahkan tanpa mencantukan 
sumber iklan tersebut. Masih banyak iklan yang melanggar EPI tersebar 
luas dalam media baru saat ini. Kendali dalam penguasaan media baru 
saat ini sangat dibutuhkan. Namun keuntungan lainnya dari adanya 
media baru kita bisa melihat iklan yang banyak melakukan pelanggaran 
dan kemudian kita dapat merevisi kesalahan dan tidak mengulangi 
pelanggaran yang telah dilakukan pada iklan terdahulu.
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Pornografi yang Lulus “Sensor”

Claudya Berlina Sari

Sudah sejak lama televisi menjadi sebuah media hiburan bagi 
masyarakat di dunia. Di Indonesia sendiri, budaya menonton televisi 
seakan telah mendarah daging di dalam tubuh masyarakat. Saat ini 
televisi masih sama seperti dulu, yaitu menampilkan program dan 
iklan yang berbeda pada masing-masing stasiun televisi. 

Saat ini, beberapa masyarakat sudah mulai beralih menggunakan 
media online untuk mendapatkan informasi atau hiburan. Tetapi bukan 
berarti televisi di Indonesia telah mati. Televisi masih menarik perhatian 
penonton, ada beberapa kalangan di masyarakat yang memang masih 
menonton televisi setiap hari. 

Berbicara tentang televisi, iklan tidak bisa lepas dari bahasannya. 
Macam-macam iklan ditampilkan setiap hari di televisi, yang biasanya 
setiap saluran televisi memiliki iklan yang berbeda untuk ditayangkan. 
Dalam iklan, terdapat etika yang harus dipenuhi sebelum iklan tersebut 
terjun ke pasaran dan disaksikan oleh masyarakat. Secara umum etika 
periklanan itu tidak mengandung SARA, tidak plagiat, tidak melanggar 
etika bisnis, sesuai dengan kondisi produk yang diiklankan, dan juga 
tidak mengandung unsur pornografi. 

Tetapi pada kenyataannya, di Indonesia masih banyak terdapat 
iklan yang melanggar etika. Di mana iklan yang seharusnya tidak 
layak ditayangkan, malah menjadi konsumsi publik dan dicerna oleh 
berbagai kalangan masyarakat di Indonesia. Contohnya adalah iklan 
produk minyak pijat Baljitot yang jika dicermati mengandung unsur 
pornografi dan eksploitasi perempuan di dalamnya.

Menurut Etika Pariwara Indonesia (EPI) iklan Baljitot ini 
melanggar Bab 3 No 1.26 tentang Pornografi dan Pornoaksi yang 
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menyebutkan bahwa, “Iklan tidak boleh mengeksploitasi erotisme dan 
seksualitas dengan cara apapun, dan untuk tujuan atau alasan apapun.”

Gambar 2.1. Zaskia Gotik sedang berbicara tentang tips pijatnya.

Iklan minyak pijat dengan merek Baljitot, yang dibintangi oleh 
Zaskia Gotik ini berdurasi kurang dari satu menit. Menggambarkan 
dengan jelas bagaimana si pembuat iklan berusaha untuk memasukkan 
unsur erotisme dari dialog si bintang iklan, maupun cara mereka 
mengiklankan produk Baljitot tersebut.

Pada iklan tersebut, terlihat Zaskia yang berjalan sembari 
memberikan penerangan tentang tips pijatnya dengan menggunakan 
kalimat “Ini tips pijat plus-plus dari Eneng.” Dari kalimat ini, sudah 
terlihat bahwa iklan Baljitot telah melanggar EP) dengan memasukkan 
unsur pornografi berbentuk dialog dalam iklannya. Jika dianalis, 
kata pijat plus-plus begitu lekat dengan prostitusi dan mengarah 
pada pornografi. Betapa buruknya apabila masyarakat apalagi anak-
anak menyaksikan tayangan iklan ini, yang bahkan sama sekali tidak 
memiliki manfaat untuk ditonton. 

Hampir semua media massa pernah menggunakan erotisme-
pornografi sebagai salah satu pemberitaan mereka, dengan kata lain 
hampir semua media massa telah mempraktikkan pornomedia. Tanpa 
harus menuduh media massa melakukan keteledoran pemberitaan, 
fakta membuktikan pornomedia dalam berbagai bentuk pernah 
diekspos oleh media (Bungin, 2006: 343-344).
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Melihat bahwa sebagian media massa pernah melakukan praktik 
pornomedia, seakan menjadikan tayangan iklan dan program di televisi 
semakin kurang memberikan contoh yang patut untuk ditiru oleh 
masyarakat. Iklan yang benar seharusnya tidak mengandung unsur 
pornografi di dalamnya, tetapi lebih meningkatkan kreativitas tanpa 
sentuhan erotisme, seksualitas dan pelecehan pada kaum perempuan. 
Sedangkan iklan Baljitot ini sejak awal telah memilih untuk memakai 
seorang Zaskia Gotik yang merupakan seorang penyanyi dangdut ternama 
di Indonesia. Kesan seksi dan sensual yang erat dengan diri Zaskia, 
dimanfaatkan oleh tim pembuat iklan produk Baljitot untuk memasarkan 
produknya agar dapat menempati posisi di hati masyarakat Indonesia yang 
selalu senang dengan unsur erotisme dan sensual. 

Sebuah iklan sebenarnya bisa menempati hati masyarakat tanpa 
perlu melanggar etika-etika periklanan. Maka dari itu, tim pembuat 
iklan dituntut untuk selalu kreatif memikirkan iklan yang akan 
dibuatnya. Periklanan yang kreatif sesungguhnya terletak pada dua 
aspek utama yakni media dan pesan. Media yang tepat sekaligus pesan 
yang tepat kepada sasaran akan menghasilkan iklan yang sukses. 
Periklanan tidak hanya sebagai produk kreatif, namun juga sebagai 
produk logika (Muktaf, 2015: 97).

Masih banyak cara cerdas dan kreatif yang dapat dilakukan oleh 
pembuat iklan minyak pijat Baljitot tanpa harus menyentuh erotisme. 
Namun sayangnya, pembuat iklan Baljitot menghiraukan tugas utama 
mereka sebagai pengiklan yang kreatif dan pada akhirnya mereka tidak 
memperhatikan aspek media dan pesan, yang menjadi fokus pembuat 
iklan tersebut hanyalah pangsa pasar di Indonesia di mana masyarakat 
banyak mengkonsumsi pornomedia dari media massa tanpa mereka 
sadari dan malah jatuh hati pada konten tersebut.

Penggunaan perempuan seksi nan cantik menjadi bukti bahwa 
Baljitot melakukan eksploitasi terhadap perempuan agar menyukseskan 
produknya. Kekerasan dalam bentuk pornografi. Pornografi adalah 
jenis kekerasan lain terhadap perempuan. Jenis kekerasan ini termasuk 
kekerasan nonfisik, yakni pelecehan terhadap kaum perempuan di 
mana tubuh perempuan dijadikan objek demi keuntungan seseorang 
(Fakih, 2013: 19).



32 | Iklannya Direvisi Dulu Lur !

Gambar 2.2. Zaskia Gotik sedang mempromosikan minyak pijat Baljitot.

Alur cerita dalam iklan yang menerangkan bahwa perempuan 
selalu memiliki solusi untuk memijat pria, menjadi daya tarik yang 
ingin dijual oleh Baljitot. Eksploitasi perempuan untuk menjadi 
seseorang yang seksi dan menggoda, ditampilkan oleh Zaskia lewat 
gayanya mempromosikan minyak pijat tersebut. Dalam iklan itu, 
Zaskia berbicara dengan nada menggoda sembari mengedipkan mata 
menatap kamera. 

Ini semakin memperburuk citra seorang perempuan dalam 
masyarakat. Kaum perempuan selalu dipandang sebagai pihak yang 
harus memuaskan kaum pria. Masyarakat Indonesia yang masih 
menganggap perempuan tidak setara dengan pria, akan semakin 
senang dan teracuni oleh iklan ini. 

Sama halnya bagi masyarakat yang belum sadar tentang kesetaraan 
perempuan dengan pria, apabila mereka melihat iklan ini, pasti akan 
berpikir perempuan harus patuh pada pria dengan melayaninya sepenuh 
hati. Ini membuat iklan produk Baljitot jelas terbukti melanggar tata krama 
periklanan dan EPI yaitu pornografi dan eksploitasi perempuan.

Budaya juga mempengaruhi perilaku konsumen, konsumen yang 
berada di dalam lingkungan masyarakat, sehingga tedapat faktor-
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faktor dari lingkungan masyarakat tersebut yang dapat mempengaruhi 
perilaku konsumen dalam memahami sebuah pesan iklan hingga 
melakukan pembelian produk tersebut (Wirasari, 2017: 29).

Selain itu, budaya konsumen Indonesia yang mudah terbujuk 
untuk membeli hanya karena visual dari iklan yang dilihatnya. Kondisi 
ini semakin mempengaruhi pembuat iklan Baljitot untuk menghasilkan 
karya yang jauh dari kata mengedukasi masyarakat. Dan pada akhirnya, 
Baljitot memilih jalan untuk mengeksploitasi perempuan sebagai 
umpan agar masyarakat tertarik pada produk yang ditawarkannya.

Kenapa bisa eksploitasi perempuan? Karena sebenarnya iklan ini 
dapat dipromosikan oleh pria, tetapi karena Baljitot dari awal sudah 
mengandung unsur pornografi dalam iklannya, dan supaya lebih 
menarik masyarakat membeli produknya, Baljitot menggunakan 
Zaskia Gotik yang dikenal oleh masyarakat Indonesia sebagai penyanyi 
dangdut yang tidak lepas dari kesan seksi. Pangsa pasar yang dituju 
oleh Baljitot menjadi penyebab utama mereka memilih konsep iklan 
yang seperti ini dengan model Zaskia Gotik.

Iklan yang seperti ini jika terus dibiarkan akan menyebabkan 
masyarakat menjadi selalu berpikiran kotor tentang perempuan. Di 
mana perempuan selalu berkaitan dengan erotisme, seksualitas, dan 
pornografi. Mereka akan terus mengeksploitasi tubuh perempuan agar 
mendapatkan penghasilan yang besar. Pada zaman sekarang, demi 
uang dan kepentingan perempuan direndahkan, yang mana seharusnya 
perempuan di Indonesia sudah merdeka sejak zaman dulu kala.
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Putih itu Cantik, Cantik itu Seksi

Dhena Kumalasari

Di era modern ini, televisi merupakan salah satu media massa yang 
paling efektif dalam memberikan informasi ke khalayak luas. Sehingga 
penyebaran informasinya tersebar secara luas dan merata. Media 
televisi pada hakekatnya merupakan suatu sistem komunikasi yang 
menggunakan suatu rangkaian gambar elektronik yang dipancarkan 
secara cepat, berurutan, dan diiringi unsur audio (Myers, 2012:1).

Dengan kelebihan televisi yang menggunakan unsur audio visual 
inilah yang membuat audiences dapat menikmati informasi yang 
diperolehnya. Sehingga dapat membangkitkan minat diri kita dalam 
mengakses sebuah informasi di dalam televisi.

Dilihat dari fungsinya, disatu sisi, televisi menjadi sebuah sumber 
informasi yang baik serta berperan penting dalam peningkatan 
pendidikan dan taraf pemikiran masyarakat, sekaligus dapat menjadi 
hiburan yang dapat menghilangkan berbagai stress sosial. Televisi juga 
dapat menjadi sarana pendidikan yang positif bagi masyarakat. Siaran 
televisi banyak ditunggu, dirindukan, diperhatikan bahkan ditiru. 
Namun disisi lain televisi juga mempunyai dampak negatif, pencemar 
budaya dan pendorong kekerasan (Budianto, 2008:23).

Perkembangan televisi dari tahun ke tahun sangat pesat. Pesatnya 
perkembangan televisi ini diiringi dengan munculnya iklan. Dengan 
munculnya iklan membuat daya tarik peminat televisi meningkat. 
Sehingga hal ini membuat iklan menjadi sumber pendapatan bagi 
media televisi.

Perkembangan iklan dan periklanan (advertising) didalam masyarakat 
dewasa ini telah memunculkan berbagai persoalan sosial dan kultur 
mengenai iklan, khususnya tanda (sign) yang digunakan, citra (image) 
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yang ditampilkan, informasi yang disampaikan, makna yang diperoleh 
serta bagaimana semuanya mempengaruhi persepsi, pemahaman dan 
tingkah laku masyarakat (Kinasih, 2008:15).

Periklanan pada saat ini menggunakan berbagai cara untuk menarik 
perhatian audiences. Sehingga para pembuat iklan hanya mementingkan 
kreativitas dan estetikanya saja, tetapi tidak bisa menyampaikan nilai yang 
ada. Dan untuk saat ini para pembuat iklan jarang mematuhi peraturan 
perundang-undangan serta Etika Pariwara Indonesia (EPI). 

Dalam periklanan terdapat aturan yang telah ditetapkan mengenai 
proses pengiklanan. Aturan-aturan tersebut telah diatur dalam Undang 
Undang (UU) dan Etika Pariwara Indonesia (EPI). Hal ini dilakukan 
agar para pembuat iklan tidak menyeleweng dari nilai, norma, adat 
istiadat yang berlaku di Indonesia. 

Dalam hal etika profesi, kepedulian EPI adalah semata-mata pada 
isi dan metode penyebarluasan pesan periklanan kepada masyarakat, 
bukan pada unsur-unsur efektivitas, estetika, dan seleranya. Dalam 
etika usaha EPI hanya mengatur praktik usaha para pelaku periklananan 
dalam memanfaatkan ruang dan waktu iklan yang adil bagi semua 
pihak, dan dalam saling berhubungan, bukan dalam kegiatan umum 
perniagaan antar mereka sendiri, atau dengan publik.

Sekarang ini, iklan yang sedang ditayangkan di televisi 
mengandung unsur-unsur sensualitas, pornografi, kekerasan, dll. Dan 
iklan saat ini, menggunakan kata-kata superlatif dan menjanjikan 
serta terang-terangan membanding-bandingkan produk atau jasanya 
dengan produk atau jasa kompetitornya.

Iklan yang cukup sering disoal dalam kaitan pelanggaran 
TKTCPI adalah iklan yang berbau pornografi. Sebuah iklan layanan 
masyarakat karya Adwork Euro RSCG pernah membuat heboh karena 
menampilkan paha mulus seorang perempuan yang memakai rok mini. 
Judul iklannya “Bagaimana Angka Kejahatan Seksual Bisa Rendah 
Kalau Rok Anda Semakin Tinggi?” (Winarno, 2008:103).

Dan untuk saat ini, dalam mengiklankan produk terutama pada 
produk-produk kecantikan menggunakan unsur seksualitas dan 
eksploitasi terhadap perempuan. Hal ini dilakukan karena perempuan 
itu memiliki daya tarik yang tinggi. 



36 | Iklannya Direvisi Dulu Lur !

Gambar 2.3. Julia Estelle di Iklan Niea Body Serum.

Seks dan (tubuh) perempuan dalam sejarahnya, menimbulkan 
ketertarikan yang sangat dalam masyarakat. Mulai dari zaman pra-
sejarah, kerajaan/feodalisme, kolonial, modern sampai dengan zaman 
postmodern wacana tersebut masih menduduki peringkat utama dan 
paling kontroversial dalam masyarakat (Suyadnya, 2008:3). 

Dengan adanya unsur seksualitas ataupun pornografi menyebabkan 
keresahan bagi audiences. Hal ini dikarenakan iklan-iklan seperti itu 
dapat mempengaruhi pola pikir, sikap, dan perilaku audiences-nya. 
Apalagi iklan-iklan tersebut diulang secara terus menerus.

 Saat ini iklan yang menggunkan unsur seksualitas dan 
eksploitasi terhadap perempuan ialah iklan Nivea Body Serum. Iklan 
ini menggunkan model bernama Julia Estelle. Di dalam iklan ini 
mengumbar bagian tubuh dari model perempuannya.

Gambar 2.4. Pengambilan shot-nya pada bagian paha dan dada model perempuannya.
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Dalam iklan ini telah melanggar kode etik periklanan pasal 46 yang 
berbunyi, “Mengenai hal-hal yang bertentangan dengan kesusilaan 
masyarakat dan nilai-nilai agama dan atau eksploitasi anak di bawah 
usia 18 tahun.”

Dalam buku Etika Pariwara Indonesia yang ditulis oleh Dewan 
Periklanan Indonesia yang berbunyi, “Iklan tidak boleh melecehkan, 
mengeksploitasi, mengobyekan, atau mengornamekan perempuan 
sehingga memberi kesan yang merendahkan kodrat, harkat, dan 
martabat mereka.”

Gambar 2.5 Julia Estelle menggunkan singlet tipis dan hotpants.

Di dalam Al-Quran sudah dijelaskan dalam QS. Al-A’raaf: 26 
yang artinya, “Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan 
kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan oakian indah untuk 
perhiasaan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian 
itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-
mudahan mereka selalu ingat.”

Pada saat ini tujuan periklanan yang seharusnya digunakan untuk 
memasarkan produk atau jasa telah berubah menjadi periklanan yang 
hanya mementingkan keuntungan saja. Sehingga iklan yang dihasilkan 
sekarang ini hanyalah iklan-iklan yang tidak mendidik dan bermoral.

Inilah bukti bahwa periklanan pada saat ini telah melanggar 
aturan-aturan yang berlaku baik dari EPI ataupun UU. Untuk itu bagi 
pembuat iklan seharusnya mematuhi aturan-aturan yang ada, sehingga 
iklan-iklan yang dihasilkan mengandung nilai-nilai dan moral.  
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Rasisme dalam Kesempurnaan Periklanan

Estin Istiqomah

Komunikasi adalah suatu proses yang dilakukan seseorang kepada 
orang lain agar dapat terhubung antar manusia, tanpa komunikasi 
maka manusia akan mengalami kesulitan dalam memahami keinginan 
orang lain, maka dari itu komunikasi sangat penting dalam segala 
aspek kehidupan manusia yang hidup berdampingan. Dalam surah 
Ar-Rahman ayat 1-4 Allah berfirman yang artinya: “Tuhan yang 
Maha Pemurah, yang telah mengajarkan Al-Qur’an. Dia menciptakan 
manusia, yang mengajarinya pandai berbicara.”

Media massa sendiri merupakan salah satu bentuk komunikasi 
yang banyak digunakan manusia untuk mengeakses informasi sehari-
hari, salah satunya adalah media elektronik seperti televisi. Televisi 
merupakan media elektronik yang memiliki peminat dengan jumlah 
yang besar hingga saat ini yang mampu memberi berbagai tayangan, 
iklan termasuk tayangan yang banyak ditemui di televisi. Media 
massa dapat menyatukan anggota masyarakat yang beraga sehingga 
membentuk linkage (pertalian) berdasarkan kepentingan dan minat 
yang sama tentang sesuatu (Komala 2015: 16).

Iklan sendiri merupakan suatu pesan mengenai suatu produk, barang 
atau jasa yang bersifat membujuk masyarakat supaya tertarik terhadap 
produk yang di iklankan. Agar suatu produk yang dimiliki oleh perusahaan 
mudah dikenali masyarakat, maka perusahaan akan membayar ruang 
iklan di televisi. Iklan yang ditayangkan dalam televisi dapat dipastikan 
akan dilihat oleh masyarakat dari berbagai kalangan, usia, dan gender yang 
berada di berbagai penjuru. Oleh karena itu, iklan perlu diatur dalam Etika 
Pariwara Indonesia (EPI) yang harus dipatuhi supaya tidak salah sasaran, 
namun saat ini masih sangat banyak iklan yang melanggar EPI.

Salah satu iklan yang banyak melakukan pelanggaran didalamnya 
adalah iklan Garnier Sakura White Pinkish Glow Series yang dibintangi 
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oleh Pevita Pierce. Produk Garnier Sakura White ini merupakan 
produk cream perawatan kulit wajah, sudah sewajarnya apabila iklan 
ini menggunakan model wanita.            

Gambar 2.6. Percakapan yang mengandung rasisme.

Dalam iklan yang berdurasi 32 detik ini menampilkan dua wanita 
dengan warna kulit yang berbeda yang melakukan percakapan yang 
mengandung rasisme yang ditunjukan dengan ‘‘Kulitku kusam tidak 
secantik kamu’’. Percakapan tersebut menunjukan bahwa wanita cantik 
adalah wanita yang memiliki warna kulit putih cerah, padahal banyak 
juga wanita cantik dengan warna kulit gelap. Warna kulit merupakan salah 
satu ciri-ciri fisik yang dikenal sebagai ras. Arti ras menurut Pasal 1 angka 
2 UU Penghapusan Diskriminasi  adalah ‘golongan bangsa berdasarkan 
ciri-ciri fisik dan garis keturunan’. Karena menyinggung fisik maka iklan 
ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang 
Diskiriminasi Ras dan Etnis. 

Gambar 2.7. Mengekspos keseksian tubuh.
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Pada pertengahan iklan Garnier Sakura White ini mengandung 
sensualitas dengan menampilan sang model hanya menggunakan 
pakaian yang mengekspos tubuh bagian atasnya. Hal ini tentu melanggar 
kebijakan EPI Bab 3 No 3.2 tentang perempuan “Iklan tidak boleh 
melecehkan, mengeksploitasi, mengobyekan, atau mengomamenkan 
perempuan sehingga emberi kesan yang merendahkan kodrat, harkat 
dan martabat mereka”. Bahkan dalam hal apapun tubuh perempuan 
tidak seharusnya dieksploitasi untuk kepentingan suatu oknum. 

Iklan ini melanggar UU No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran 
Pasal 9 ayat 1 P3 & SPS yaitu “Program siaran wajib memperhatikan 
norma kesopanan dan kesusilaan yang dijunjung oleh keberagaman 
khalayak baik terkait agama, suku, budaya, usia, dan/atau latar belakang 
ekonomi”. Dimana norma kesopanan dan kesusilaan sangat dijunjung 
tinggi di Indonesia dan juga agama. 

Dalam Islam iklan tersebut juga bertentangan dengan Al-Qur’an 
dalam surah An-Nur ayat 31 yang berbunyi “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”.

Gambar 2.8. Hiperbola kandungan gizi.

Apabila dilihat secara sekilas cuplikan iklan tersebut tampak biasa 
saja dan tidak ada yang salah. Namun ternyata dalam EPI Bab 1 No 1.2 
ayat 1.2.3A yang menyatakan bahwa, “Penggunaan kata ‘100%’, ’murni’, 
‘asli’ untuk menyatakan suatu kandungan, kadar, bobot, tingkat mutu, dan 
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sebagainya, harus dapat dibuktikan dengan pernyataan tertulis dari otoritas 
terkait  atau sumber yang otentik”. Ini berarti bahwa iklan Garnier Sakura 
White melanggar aturan tersebut karena telah menyantukan kadar yang 
terkandung di dalam produk Garnier tersebut.

Gambar 2.9. Perubahan warna kulit.

Iklan Garnier dianggap melanggar EPI Bab 2 No 2.7 ayat 2.7.2, 
“Iklan tidak boleh menjanjikan hasil mutlak seketika, jika ternyata 
penggunaannya harus dilakukan secara teratur dan terus menerus.” 
Selain itu iklan tersebut juga melanggar EPI Bab 2 No 2.7 ayat 2.7.3, 
“Iklan tidak boleh menawarkan hasil yang sebenarnya berada di luar 
kemapuan produk kosmetik.” Pada bagian ini, Garnier mencoba 
menjanjikan perubahan mutlak setelah pemakaian, dibuktikan dengan 
penggunaan baju yang sama tetapi dengan warna kulit yang berhasil 
lebih putih bersinar setelah direkomendasikan memakai Garnier. 

Gambar 2.10. Pria terlihat menggoda.
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Pada bagian akhir iklan Garnier ini terlihat dua orang pria yang 
tertarik dan menggoda dua wanita model tersebut karena dianggap 
cantik. Adegan ini membuat iklan Garnier tidak layak tayang di jam 
anak. Akan tetapi beberapa kali iklan tersebut ditayangkan di jam anak 
dan menjadi tontonan tidak layak untuk pertumbuhan anak. Ini tentu 
saja melanggar EPI Bab 1 No 1.27 ayat 1.27.1  yang berbunyi, “Film 
iklan yang ditujukan kepada atau tampil pada segmen waktu siaran 
khalayak anak-anak dan menampilkan adegan kekerasan, aktivitas 
seksual,, bahasa yang tidak pantas, dan atau dialog yang sulit wajib 
mencantumkan kata-kata “Bimbingan Orang tua” atau simbol yang 
bermakna sama.”

Iklan memiliki pengaruh yang besar dalam kehidupan, itu 
lah mengapa iklan harus berhati hati karena ditayangkan di media 
massa yang mencakup khalayak yang besar. Dalam penyampaian 
berbagai produk tayangan, media massa berupaya menyesuaikan 
dengan khalayaknya yang heterogen dan berbagai sosio-ekonomi, 
kultural, dan lainnya (Bungin 2006: 99). Tetapi iklan televisi hanya 
akan menampilkan hal yang dapat menarik perhatian khalayak tanpa 
menyesuaikan dengan khalayaknya bahkan hampir semua iklan di 
televisi melanggar EPI demi menarik perhatian.
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Surat Kecil untuk Iklan

Luthfiy Rozan Hanifah

Televisi merupakan media yang banyak diminati masyarakat, 
pasalnya televisi memiliki siaran audio visual yang bisa didengar 
dan juga dilihat. Gambar yang bergerak, hiburan dan informasi yang 
tersebar dimana-mana membuat nilai lebih dari televisi. 

Fungsi televisi sama dengan fungsi media massa lainnya (surat kabar 
dan radio siaran), yakni memberi informasi, mendidik, menghibur 
dan membujuk), tetapi fungsi menghibur lebih dominan pada media 
televisi sebagaimana hasil penelitian-penelitian yang dilakukan oleh 
mahasiswa Ilmu Komunikasi UNPAD, yang menyatakan bahwa pada 
umumnya tujuan utama khalayak menonton televisi adalah untuk 
memperoleh hiburan, selanjutnya untuk memperoleh informasi 
(Ardianto, 2015: 137).

Penyiaran di televisi bukan saja hiburan ataupun informasi, tetapi 
juga meliputi periklanan. Iklan merupakan sarana pemasaran yang 
digunakan oleh beberapa perusahaan. Iklan yang menarik menjadikan 
daya tarik bagi konsumennya. Maka dari itu, barang apapun kurang 
lengkap rasanya jika belum diiklankan. 

Pembuatan iklan bukan saja semata untuk menawarkan produk, 
tetapi iklan juga harus sesuai dengan kaidah iklan yang sudah diatur 
dalam Etika Pariwa Indonesia (EPI). Di dalam EPI banyak sekali 
aturan yang mengatur bagaimana seharunya iklan di produksi, kaidah 
apa saja yang harus ditaati, dan penggunakan kata apa saja yang boleh 
digunakan. Akan tetapi, kenyataannya banyak  advertaising agency atau 
produsen iklan yang melanggar aturan EPI. Alasannyapun sederhana, 
agar produk yang diiklankan menjadi lebih menarik sehingga diminati 
masyarakat, meskipun cara yang dilakukan dilarang oleh EPI.
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Di era saat ini, sebagian besar iklan di Indonesia menyimpang dari 
EPI, seperti tren iklan sampo yang mulai banyak menjual agama, yang 
mana iklan sampo biasanya menggambarkan rambut setelah keramas, 
berubah menjadi seorang wanita yang menggunakan jilbab, selain 
itu penggunaan kata “Halal” juga digunakan pada iklan obat sakit 
pinggang agar lebih diminati oleh masyarakat muslim. Penggunaan 
kata superlatif seperti “Paling murah, termurah, satu-satunya” juga 
melanggar EPI.

 Penyimpangan iklan juga terjadi karena iklan yang dibuat 
mengundang unsur sensualitas seperti iklan parfum laki-laki yang 
dibintangi oleh wanita sexy yang seolah terpikat pada harumnya 
laki-laki, iklan lainnya yang juga mengundang sensualitas adalah 
iklan sabun wanita yang digambarkan dengan wanita mandi. Pada 
era sekarang, banyak perempuan yang digunakan sebagai daya tarik 
iklan, hal ini dikarenakan pornografi bukan lagi menjadi sesuatu yang 
tabu tetapi menjadi sesuatu yang layak dikonsumsi oleh publik. Tubuh 
perempuan telah menjadi kepentingan bagi mereka yang bergerak di 
bidang bisnis, tujuan mengeksploitasi seksualitas perempuan melalui 
iklan dan gambar-gambar dipamerkann yang menimbulkan berahi 
(Suyadna, 2008:8).

Waktu penayangan iklan juga sudah diatur di dalam Pedoman 
Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS). Menurut 
lembaga tersebut, penyiaran wajib memberikan perlindungan dan 
pemberdayaan kepada anak dengan menyiarkan program siaran 
pada waktu yang tepat sesuai dengan penggolongan program siaran. 
Tetapi pada kenyataannya masih banyak iklan yang tidak layak 
ditayangkan di jam anak tetapi masih saja  ditayangkan, contoh saja 
iklan deodorant yang memperlihatkan seorang pria mengusap ketiak 
seorang perempuan, hal ini tentu mempraktikkan unsur sensualitas di 
jam anak-anak. Selain itu, ada banyak iklan sabun mandi yang dikemas 
dengan sentuhan erotisme dan ditayangkan pada jam anak-anak.  

Contoh iklan yang menggunakan banyak pelanggaran EPI adalah 
iklan Kozui Sliming Suit. Produk Kozui Sliming Suit adalah produk 
yang berfungi sebagai alat yang bisa merampingkan tubuh secara 
instan. Di dalam produk ini banyak pelanggarannya, diantaranya;
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Gambar 2.11. Gambar yang menunjukkan sensualitas wanita.

Pelanggaran iklan Kozui Sliming Suit adalah mengeksploitsi 
wanita dimana iklan tersebut memperlihatkan lekuk-lekuk tubuh 
wanita, bahkan memperlihatkan perut model.  Pelanggaran mengenai 
sensualitas lainnya ditunjukan saat bagian pantat dan bagian dada di 
zoom secra berulang-ulang. Model juga beberapa kali memamerkan 
bagian dada yang mengundang syahwat. 

Menurut EPI hal ini melanggar Bab 3 No 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.”

Di dalam UU No 44 tahun 2008 pasal 10 juga telah dijelaskan 
bahwa setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain 
dalam pertunjukan maupun di muka umum yang menggambarkan 
ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan atau yang bermuatan 
pornografi lainnya.

 Iklan tersebut juga ditayangkan pada jam anak-anak yang tentunya 
menjadi kosumsi anak-anak. Mereka yang seharusnya mendapatkan 
tayangan yang mendidik di era saat ini harus melihat hal-hal yang 
berbau sensualitas. Hal ini tentunya akan merusak moralitas anak 
bangsa.

Iklan Kozuie Sliming Suit tidak hanya mengandung unsur 
sensualitas tetapi juga menekankan konotasi yang bisa dibilang 
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merepresentasikan wanita secara berlebihan. Hal ini terlihat pada saat 
iklan menggunakan kata “Bagi sebagian orang menurunkan berat 
badan itu sulit, padahal yang lebih sulit membuat badan langsing, sexy 
dan sehat”,  dari pernyataan tersebut terlihat bahwa Kozui Sliming Suit 
merepresentasikan wanita bukan soal menurunkan badan menjadi 
kurus, tetapi soal menjaga badannya agar langsing, sexy dan sehat. 

Ketika laki-laki tidak harus bermasalah dengan perut buncit, atau 
kulit gelap maka bagi perempuan kondisi yang sama akan direspon 
dengn cara yang sangat berbeda (Endah, 2008:20). Dampak ini muncul 
dari iklan yang terlalu merepresentasikan seorang perempuan dan 
wanita seolah dituntut untuk memiliki tubuh yang sama dengan apa 
yang ada di iklan, seperti badan langsing, sexy, wajah cantik dan kulit 
putih.

Iklan dibuat sebagai sarana untuk mengiklankan suatu produk 
yang menaati kaidah EPI, bukan lagi iklan yang dibuat dengan 
melanggar aturan yang ada demi kepentingan pribadi, atau bukan juga 
iklan yang mengundang nafsu penontonnya. Penyiaran iklan sejatinnya 
harus di iklankan pada jam-jam tertentu, seperti halnya iklan rokok 
yang disiarkan pada malam hari, iklan mengenai produk yang berbau 
pornografi selayaknya diiklankan pada malam hari. Selain itu iklan 
yang mengandung eksploitasi perempuan sudah selayaknya tidak 
ditayangkan lagi, hal ini akan memicu maraknya pelecehan wanita dan 
merendahkan harga diri wanita.
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Menjual Sensualitas dalam Iklan

Nuha Allisya Huda

Teknologi secara fungsional telah menguasai masyarakat, 
bahkan pada fungsi yang substansial, seperti mengatur beberapa 
system norma di masyarakat, umpamanya sistem lalu lintas di jalan 
raya, sistem komunikasi, seni pertunjukan, dan sebagainya. Dalam 
dunia pertelevisian, system teknologi telah menguasai jalan pikiran 
masyarakat, televisi menguasai pikiran-pikiran manusia dengan 
cara membangun teater dalam pikiran manusia (theatre of mind), 
sebagaimana gambaran realitas dalam iklan televisi (Bungin 2006: 221).

Iklan adalah suatu pesan tentang barang atau jasa untuk memikat 
masyarakat yang disampaikan melalui suatu media. Dengan adanya 
iklan, siapapun bisa mengetahui dan mengenal suatu produk. Iklan 
seringkali dikemas dengan sangat menarik sehingga dengan mudahnya 
dapat menarik perhatian siapa saja yang melihatnya. Saat ini pemasaran 
iklan banyak dilakukan di berbagai media, salah satunya iklan melalui 
televisi. Iklan di televisi sudah pasti akan dilihat oleh berbagai kalangan 
usia. Sejak awal kemunculannya, televisi  sangat digemari oleh berbagai 
kalangan masyarakat di Indonesia. Maka dari itu, tentu iklan yang 
ditayangkan di televisi memiliki daya tarik tersendiri bagi perusahaan-
perusahaan yang akan mengiklankan produknya.

Iklan sudah jelas akan dilihat oleh berbagai kalangan, usia, 
dan gender. Maka dari itu, pembuatan iklan tidak bisa dilakukan 
sembarangan. Sebuah iklan harus sesuai dengaan kaidah iklan yang 
sudah diatur dalam Etika Pariwara Indonesia (EPI). EPI merupakan 
pedoman dalam periklanan di Indonesia, yang memiliki berbagai tata 
cara dan aturan menyangkut profesi dan usaha periklanan yang telah 
disepakati untuk ditaati dan ditegakkan. Akan tetapi, pada praktiknya 
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banyak perusahaan iklan yang melanggar aturan-aturan yang telah 
ditetapkan oleh EPI dengan alasan agar iklan yang ditayangkan akan 
terlihat lebih menarik.

Namun sebagian besar iklan Indonesia yang tayang di televisi tidak 
sesuai dengan EPI. Seperti iklan popok bayi yang menayangkan pantat 
seorang bayi, iklan kosmetik yang mengatasnamakan agama, dan 
juga iklan hand body yang rasis dan membuat stereotype masyarakat 
Indonesia berubah menjadi bahwa kulit putih lebih baik daripada kulit 
gelap.

Selain itu, ada juga iklan sabun mandi menyimpang yang 
menayangkan seorang perempuan yang sedang mandi dan terlihat 
jelas lekuk tubuhnya. Iklan yang menunjukkan keseksian seorang 
perempuan dapat mengundang sensualitas bagi yang melihat. Sejak 
dahulu, para perempuan kerap dijadikan sebagai daya tarik sebuah 
iklan. Namun dulu iklan yang vulgar tidak sebanyak sekarang. Saat ini, 
iklan dengan perempuan gaya vulgar sudah tidak menjadi hal yang tabu 
melainkan menjadi sesuatu yang layak dikonsumsi oleh publik karena 
dianggap memiliki daya tarik yang tinggi. Tubuh perempuan menjadi 
kepentingan mereka yang tidak memikirkan dampak dari eksploitasi 
seksualitas perempuan.

Dalam realitas sosial sehari-hari, seksisme dan seksualitas 
merupakan hal yang sangat menarik untuk dibicarakan karena hal 
ini menjadi bagian yang dominan dalam kehidupan seseorang. Di 
berbagai tradisi masyarakat persoalan seksualitas sangatlah tabu untuk 
ditampilkan di ruang publik. Kondisi ini menjadikan seksisme dan 
seksualitas menarik untuk ditampilkan sedikit demi sedikit ke ruang 
publik. Ketika iklan televisi berani muncul dengan citra seksualitas, 
maka akan menjadi daya tarik yang luar biasa. Karena selain berani 
menembus tradisi, citra seksualitas di ruang publik dianggap sebagai 
hiburan yang menarik.

Dalam banyak iklan terjadi penekanan terhadap pentingnya 
perempuan untuk selalu tampil memikat dengan mempertegas sifat 
kewanitaannya secara biologis, seperti memiliki waktu menstruasi 
(iklan-iklan pembalut wanita), memiliki rambut hitam dan panjang 
(iklan-iklann shampo), dan lainnya. Pencitraan perempuan dengan 
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citra pigura semacam ini ditekankan lagi dengan menebar isu ‘natural 
anomy’ bahwa umur perempuan, ketuaan perempuan sebagai momok 
yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan perempuan (Bungin 2006: 
225).

Salah satu contoh iklan yang memiliki banyak pelanggaran EPI 
adalah iklan Viva hand body lotion. Sebenarnya iklan hand body ini 
cukup menarik, namun sayang ada beberapa adegan yang menunjukkan 
seksisme seorang perempuan.

Gambar 2.12. Adegan iklan yang mengekspos lekuk tubuh perempuan.

Pelanggaran iklan Viva hand body lotion ini adalah iklan yang 
mengeksploitasi perempuan dengan menunjukkan lekuk tubuh 
perempuan secara berlebihan. Pelanggaran mengenai sesualitas lainnya 
adalah saat bagian paha dan lengan yang di zoom secara berulang kali. 
Saat zooming bagian lengan, sengaja atau tanpa sengaja memperlihatkan 
bagian dada model.

Menurut EPI iklan ini melanggar Bab 3 No 3.2 tentang perempuan, 
yang berbunyi, “Iklan tidak boleh melecehkan, mengeksploitasi, 
mengobyekkan, atau mengornamenkan perepuan sehingga memberi 
kesan yang merendahkan kodrat, harkat, dan martabat mereka.”

Dalam UU No. 44 tahun 2008 pasal 10 juga telah dijelaskan 
bahwa, “Setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain 
dalam pertunjukan maupun di muka umum yang menggambarkan 
ketelanjangan, eksploitasi seksual, perseggamaan atau yang bermuatan 
pornografi lainnya.”
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Iklan Viva hand body lotion juga ditayangkan di jam anak-anak 
dimana hal ini melanggar undang-undang. Menurut UU No. 44 tentang 
Pornografi pasal 15 tentang perlindungan anak, disebutkan bahwa, 
“Setiap orang berkewajiban melindungi anak dari pengaruh pornografi 
dan mencegah anak terhadap informasi pornografi.”

Iklan Viva hand body lotion ini mempresentasikan perempuan 
secara berlebihan, hal ini terlihat jelas pada gambar di atas dan juga 
pada kata-kata “Kulit akan terlihat putih berseri, sehat alami, dan 
semakin sexy”. Dari pernyataan tersebut sudah jelas bahwa Viva hand 
body lotion ingin membicarakan kulit putih adalah yang paling baik. 
Tidak hanya itu, mereka juga ingin menunjukkan bahwa perempuan 
akan semakin sexy jika memiliki kulit yang berseri.

Sebagai bagian dari dunia komunikasi, maka iklan menggunakan 
bahasa sebagai alat utama untuk melakukan penggambaran tentang 
sebuah realitas. Demikian pentingnya bahasa sebagai alat iklan, maka 
di dalam iklan bahasa digunakan untuk semua kepentingan iklan, 
termasuk apa yang dikatakan oleh Umberto Eco dengan kebohongan 
atau teori dusta itu (Bungin 2006: 232).

Pada dasarnya cantik perempuan Indonesia sangatlah beragam. Hal 
ini terjadi karena di Indonesia terdapat beraneka ragam suku, adat, dan 
kebudayaan. Oleh sebab itu, makna cantik perempuan yang dihasilkan 
dari setiap suku, kebudayaan, dan daerah tersebut berbeda-beda. 
Indonesia memiliki banyak suku dan setiap suku memiliki ciri khas 
masing-masing yang menggambarkan kebudayaannya. Perempuan 
yang mempunyai kulit coklat dan kuning langsat juga cantik. Pada 
dasarnya, kebanyakan penduduk Indonesia memang memiliki warna 
kulit seperti itu.

Konstruksi perempuan yang dibentuk oleh media massa, khususnya 
televisi berpotensi mempengaruhi pola pikir masyarakat tentang citra 
perempuan. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa pada 
umumnya kita lebih tertarik pada apa yang dilakukan media pada kita 
daripada apa yang kita lakukan pada media massa (Karlinah 2015: 49).
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Sudah Menjadi Kebiasaan Iklan: 
Mengkritisi Iklan So Klin

Pungki Annistya Kesuma

Iklan merupakan tayangan wajib di televisi. Seiring berkembangnya 
zaman, iklan adalah hal terpenting untuk mengenalkan dan memasarkan 
produk. Suatu perusahaan akan  berlomba-lomba mengiklankan 
produknya yang sedemikian rupa agar menarik calon konsumennya.
So klinadalah salah satu merek pembersih lantai yang terkenal di 
Indonesia. Pembersih lantai sudah menjadi sebuah kebutuhan bagi 
ibu rumah tangga, karena produk ini sangat membantu pekerjaan ibu 
rumah tangga. Meskipun iklan tersebut sudah diatur dengan peraturan 
yang ada, tetapi pada praktiknya iklan pembersih lantai tetap saja 
melanggar Etika Pariwara Indonesia  (EPI).

Salah satu iklan pembersih lantai yang menarik perhatian adalah 
iklan So klin. Iklan ini tayang di SCTV pada hari Jumat tanggal 6 
April 2018 dengan durasi kurang lebih 30 detik. Untuk lebih jelasnya 
perhatikan gambar berikut ini yang menampilkan iklan So klin.

Gambar 2.13. Adegan yang mengeksploitasi tubuh perempuan.

Dapat dilihat pada gambar di atas bahwa pada detik ke 0:07 
terdapat adegan seorang perempuan yang sedang berbaring 
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menggunakan pakaian yang sangat seksi. Menurut EPI pasal 3 poin 
2 tentang perempuan, yang berbunyi “Iklan tidak boleh melecehkan, 
mengeksploitasi, mengobyekkan, atau mengornamenkan perempuan 
sehingga memberi kesan yang merendahkan kodrat, harkat dan 
martabat mereka”. Itu artinya iklan So Klin melanggar EPI, yaitu 
mengeksploitasi perempuan dimana perempuan menjadi obyek 
sehingga memberi kesan yang merendahkan kodrat perempuan 
tersebut. 

Lebih mengerikan lagi bahwa 2 juta dari wanita di dunia telah 
menjadi korban pelanggaran seksual. Jutaan wanita juga tidak 
mendapatkan akses pendidikan, kehidupan sosial yang layak, keadilan 
hukum dan perlindungan hak asasi. Sekitar 550 juta perempuan 
pekerja berpenghasilan di bawah garis kemiskinan, padahal jumlah 
wanita hampir separuh jumlah penduduk dunia (Anshori dkk, 1997). 

Selain melanggar EPI pasal 3 poin 2, iklan So Klin juga melanggar 
EPI pasal 1 poin 26 tentang pornografi dan pornoaksi. Dalam iklan 
tersebut seorang perempuan memamerkan keindahan tubuhnya dan 
mempertontonkan bagian-bagian tubuh tertentu.

Pornoaksi adalah suatu penggambaran aksi gerakan, lenggokan, 
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 (Bungin 2006: 342).

Gambar 2.14 So Klin yang melebih lebihkan produknya.
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Dapat dilihat pula pada iklan So Klin pada detik ke 0:14 
menyebutkan bahwa produknya 7x harum dan tahan lama. Jika 
dicermati gambar tersebut melanggar EPI, yaitu So Klin melebih 
lebihkan produknya dan mebuat pernyataan yang tidak masuk akal.

Menurut EPI pasal 1 poin 13 tentang hiperbolisasi, yang berbunyi 
“Boleh dilakukan sepanjang ia semata-mata dimaksudkan sebagai 
penarik perhatian atau humor yang secara sangat jelas berlebihan atau 
tidak masuk akal, sehingga tidak menimbulkan salah persepsi dari 
khalayak yang disasarnya”. Sesuai dengan pernyataan yang ditampilkan 
dalam iklan So Klin, klaim bahwa 7x lebih harum dan tahan lama akan 
membuat calon konsumen mempresepsikan produk So Klin lebih baik 
daripada produk pesaingnya.

Gambar 2.15 Perbandingan produk So Klin dengan produk lain.

Pelanggaran berupa membandingkan produk So Klin dengan 
produk pembersih lantai lain juga ditampilkan pada iklan tersebut 
yang mana sudah tertera pada EPI pasal 1 poin 19. Bisa dilihat pada 
detik ke 0:22 produk So Klin mengklaim bahwa produknya lebih bersih 
bebas kuman dan tahan lama hingga 24 jam, sedangkan produk lain 
ditunjukkan dengan lantai yang masih kotor dan penuh kuman.

Bukan hanya acara televisi yang perlu diperhatikan, namun iklan 
yang tayang di sela-sela acara televisi juga harus lebih diperhatiakan. 
Mengingat televisi adalah media yang bisa ditonton oleh masyarakat 
luas, yang artinya semua kalangan dapat menonton televisi dengan 
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bebas termasuk anak-anak hingga orang tua. Bisa dibayangkan 
bagaimana jika anak-anak yang masih di bawah umur melihat iklan 
dengan adegan yang tidak seharusnya mereka lihat. 

Catatan penting untuk media elektronik saat ini regulasi terhadap 
media tersebut tidak bertumpu pada pemerintah saja, melainkan 
kepada masyarkat melalui dibentuknya Komisi Penyiaran Indonesia 
(Karlinah 2015: 136). Maka sudah selayaknya masyarakat ikut memberi 
kontribusi yang besar untuk iklan kedepannya.

Iklan seperti ini sudah selayaknya diperhatikan lagi agar 
kedepannya iklan-iklan televisi lebih menampilkan sesuatu yang 
layak ditonton untuk semua kalangan mulai dari isi konten sampai 
jam tayang. Mengingat iklan sangat memiliki pengaruh yang besar 
dalam kehidupan masyarkat. Untuk itu, kita sebagai masyarakat harus 
lebih cerdas lagi dalam menonton iklan. Pemerintah juga harus lebih 
memperketat aturan perihal iklan. 
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Koran dan Kehidupan Iklan di Dalamnya

Alnindya Nugrahani

Surat kabar atau yang biasa disebut koran adalah salah satu 
media massa yang mulai ditinggalkan oleh masyarakat. Koran pernah 
berjaya pada masanya, masa dimana sebelum media online memasuki 
Indonesia. Koran merupakan media yang paling sering dikonsumsi 
oleh masyarakat pada waktu itu, dikarenakan harganya yang terjangkau, 
informasi dan berita yang sangat up to date. Tetapi sejak media online 
memasuki Indonesia, dan berita bisa diakses dengan mudah melalui 
internet, dengan perlahan-lahan koran mulai ditinggalkan.

Pada dasarnya komunikasi massa adalah komunikasi melalui 
media massa (media cetak dan media elektronik) (Nurudin, 2007: 4). 
Salah satu media cetak yang bisa dibilang masih cukup eksis meskipun 
mulai tenggelam oleh media baru adalah koran. Koran adalah salah 
satu sarana dalam penyebaran iklan pada suatu produk. Iklan berperan 
penting dalam pemasaran suatu produk, guna meningkatkan tingkat 
penjualan suatu produk. Pemasaran dipandang sebagai tugas mencari 
dan mendorong para pembeli untuk membeli produk yang dihasilkan 
perusahaan tersebut (Usmara, 2008:2). Pemasaran didefinisikan sebagai 
suatu sistem aktivitas bisnis yang dirancang untuk merencanakan, 
menetapkan harga, mempromosikan dan mendistribusikan barang 
dan jasa untuk kepentingan pasar, baik pasar konsumen rumah tangga 
dan atau pasar industri (RD Jatmiko, 2004: 90).

Iklan di koran terbagi menjadi empat jenis yaitu, iklan baris, 
iklan kolom, iklan display, dan iklan advertorial. Iklan tersebut terbagi 
menjadi empat jenis didasarkan pada besar iklan, jumlah kata, dan 
letak iklan. Iklan banyak sekali dimuat dalam media-media yang 
sering dikonsumsi oleh masyarakat, salah satunya adalah surat kabar 
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atau yang biasa disebut dengan koran. Salah satu koran terkenal di 
Jogja adalah Harian Jogja. Harian Jogja terbit setiap hari, dari Senin 
sampai Minggu. Harian Jogja diterbitkan perdana pada 20 Mei 2008, 
bersamaan dengan perayaan Seabad Hari Kebangkitan Nasional, oleh 
kelompok penerbit Bisnis Indonesia.

Dalam Koran Harian Jogja pada hari Selasa, 6 Maret ini terdapat 
537 iklan. Terdiri dari 7 Iklan display, 17 Iklan kolom, dan 513 iklan 
baris. Dengan total jumlah 537 iklan yang ada di Harian Jogja, lima 
diantaranya terhitung melanggar aturan Etika Pariwara Indonesia 
(EPI).

Gambar 3.1. Iklan Pusat Kulakan Handphone dan Komputer, Koran Harian Jogja.

Iklan toko handphone dan percetakan di atas menampilkan 
beberapa hal yang melanggar Etika Pariwara Indonesia (EPI). 
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Kesalahan tersebut terletak pada penggunaan kata superlatif yaitu 
terlengkap, terbesar, termurah, dan terpercaya. Menurut EPI dalam 
bab Tata Krama mengenai Bahasa, “Penggunaan kata-kata superlatif 
harus dapat dibuktikan dengan pernyataan tertulis dari otoritas terkait 
atau sumber yang otentik.” Dalam iklan tersebut tidak dituliskan atau 
tidak ada bukti dari sumber yang otentik, sehingga iklan tersebut 
termasuk melanggar EPI. Di dalam Al-Qur’an juga dijelaskan untuk 
tidak berlebih-lebihan dalam sesuatu hal:

“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]

Iklan kedua adalah iklan penyaluran tenaga kerja kapal pesiar yang 
mencantumkan adanya jaminan 100% dalam menyalurkan tenaga 
kerja. Dalam EPI, di bab Tata Krama mengenai Garansi menjelaskan, 
“Jika suatu iklan mencantumkan suatu garansi atau jaminan harus bisa 
dipertanggung jawabkan.” Apabila memang belum bisa memberikan 
jaminan 100%, lebih baik untuk tidak mencantumkan penulisan 
adanya jaminan 100%. Penulisan jaminan 100% ini dilakukan untuk 
meyakinkan para pembaca bahwa tempat itu memang benar-benar 
terpercaya, tetapi peulisan tersebut menyalahi aturan yang ada di EPI.

Gambar 3.2 Iklan Captain’s Club, Koran Harian Jogja.
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Gambar 3.3 Iklan Pengobatan Alternatif, Koran Harian Jogja.

Iklan selanjutnya adalah iklan tentang produk peningkat 
kemampuan seks. Iklan ini seharusnya tidak dicantumkan di koran 
dikarenakan koran dapat diakses oleh segala tingkat umur, termasuk 
anak-anak. Hal ini juga diatur dalam EPI dalam bab Tata Krama 
tentang Produk Peningkat Kemampuan Seks. Dalam EPI dijelaskan 
bahwa produk dewasa harus ditayangkan/diiklankan dalam media/
waktu yang khusus orang dewasa. Sedangkan koran ini tidak hanya 
diakses oleh orang dewasa saja. 

Dalam bab Tata Krama tentang Produk Peningkat Kemampuan 
Seks juga dijelaskan bahwa, produk tidak boleh secara langsung atau 
berlebihan menjanjikan peningkatan kemampuan seks, tetapi di iklan 
ini dengan sangat jelas menampilkan efek yang akan terjadi apabila 
menggunakan produk tersebut. Di dalam iklan ini juga terdapat 
pelanggaran yang lainnya yaitu penggunaan gambar perempuan yang 
terlalu vulgar dalam berpakaian. Dalam EPI bab tata krama pemeran 
iklan, tidak boleh mengeksploitasi, mengobyekkan, atau merendahkan 
kodrat perempuan. Sedangkan salah satu iklan ini justru secara terang-
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terangan menampilkan foto perempuan dengan pose dan baju yang 
tidak pantas.

Dalam Koran Harian Jogja pada tanggal 6 Maret 2018 ini, tercatat 
bahwa dari 537 iklan, hanya ada lima iklan atau 1% dari keseluruhan 
iklan saja yang menyalahi aturan EPI. Meskipun kesalahan dalam 
penulisan iklan pada koran Harian Jogja ini hanya terhitung sedikit, 
tetapi akan lebih baik apabila tidak ada kesalahan sama sekali. Karena 
koran adalah salah satu media yang diakses oleh semua kalangan 
termasuk anak-anak, dan akan sangat mengganggu apabila di dalamnya 
terdapat konten-konten dewasa. Tidak hanya itu saja, pelanggaran 
lainnya yang akan berdampak buruk bagi masyarakat, apabila iklan 
tersebut hanya menipu/tidak sesuai dengan apa yang ditawarkan pada 
iklan yang tercantum.

Iklan seharusnya dipandang tidak hanya sebuah penggerak 
bisnis saja, tetapi juga dampak apa sajakah yang akan diterima oleh 
masyarakat. Aturan-aturan dalam periklanan sudah sangat jelas 
tercantum dalam EPI, tetapi masih banyak iklan yang ada pada 
media cetak, koran, televisi, radio dan media lain, yang melanggar 
EPI. Seharusnya adanya aturan ini diperhatikan dan ditaati oleh para 
produsen iklan, pihak media, dan pihak-pihak lain yang terkait dalam 
iklan agar tidak menyalahi aturan dan memberikan dampak buruk 
bagi masyarakat.
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Iklanmu, Harimaumu

Hilmannuraziz R. B. P

Koran merupakan salah satu media cetak yang sudah lama hadir di 
Indonesia sejak jaman penjajahan kolonial belanda. Selain berisikan hal-
hal seputar informasi, terselip pula beberapa iklan. Hingga bertahun-
tahun kemudian, iklan cetak semakin berkembang mengikuti jaman 
dan semakin bervariasi jenisnya. Karena banyak sekali tujuan orang 
beriklan, mulai dari yang sederhana hingga yang cukup serius (A’la, 
2010). Ditambah makin banyaknya kebutuhan setiap orang, membuat 
semakin banyak usaha bermunculan dan mempromosikan usahanya.

Beberapa instrumen iklan pun ikut berkembang agar lebih memikat 
para pembeli, hingga akhirnya pemerintah mengeluarkan peraturan yang 
disusun dalam Etika Pariwara Indonesia (EPI) agar beberapa penerbit 
iklan tidak semena-mena dalam membuat iklannya tersebut.

Pada Koran Merapi, ter-
dapat kan 2 iklan yang me-
langgar hak EPI yaitu pada 
tanggal 5 Maret 2018 di 
halaman 2 dan 6. Ternyata ada 
beberapa hal yang terindikasi 
menyalahi aturan EPI, seperti 
harga yang dicantumkan. Pada 
halaman 2 hanya ditunjukkan 
200 ribu dan pada halaman 
6 tertera cukup banyak harga 
yang bervariasi. Pencantuman 
harga ini membuat calon 
konsumen tidak mengetahui Gambar 3.4. Banyaknya kata yang melanggar.
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lebih jelas apa yang didapat 
dengan memberikan uang 
sebanyak itu. Apakah dengan 
uang itu, kita bisa kembali lagi 
sampai kebutuhan konsumen 
terpenuhi ataukah hanya 
untuk sekali pengobatan saja.

Kemudian adanya tuli-
san berupa “permanen dan 
bergaransi untuk semua 
agama”. Apa yang dimaksud 
dengan semua agama di sini 
terlihat memiliki indikasi secara tidak langsung membedakan suatu 
umat. Apakah konsumen yang Atheis tidak bisa ataukah bisa mendapat 
hasil permanen dan garansi yang disediakan? Karena itu, kalimat yang 
digunakan tidak dijelaskan secara pasti dan menimbulkan persepsi 
yang salah di masyarakat serta membingungkan calon konsumen.

Dikarenakan seorang manusia memiliki sikap emosional, sehingga 
jika melakukan penilaian terhadap sesuatu itu akan mengandung 
resiko (Mulyana, 2008). Oleh karena itu jika sedang membahas sesuatu 
haruslah dijelaskan secara jelas tanpa meninggalkan potongan kalimat 
yang ambigu. 

Ada hal menarik yang penulis temukan kembali, yaitu adanya 
kalimat pengakuan berupa “sering tampil di televisi”. Penulis 
melakukan penelitian terhadap beberapa saluran televisi lokal maupun 
nasional dari terbitnya koran ini hingga beberapa hari kedepan, penulis 
tidak menemukan adanya promosi terhadap pengobatan ini. Mungkin 
penulis tidak menemukanya karena waktu pencarian yang tidak tepat, 
sehingga penulis mencarinya di internet. Fakta di internet pun tidak 
penulis dapatkan mengenai tempat pengobatan dengan kolaborasi 
antara Mak Erot dengan H. Mulya ini.

Pembuat iklan ini terlalu vulgar karena menggolongkan suatu 
umat. Kemudian ditambah dengan mencantumkan kalimat berupa 
“mengobati berbagai penyakit sampai tuntas”. Salah satu pengertian 
kemauan adalah hasil keinginan yang begitu kuat untuk mencapai 

Gambar 3.5. Keterangan harga tidak jelas.
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tujuan tertentu sehingga orang cenderung mengorbankan nilai-nilai 
yang lain yang tidak sesuai dengan pencapaian tujuan (Rakhmat, 
1999). Mungkin dari kutipan terlihat bahwa sang pembuat iklan ingin 
menuliskan kalimat tersebut untuk menarik khalayak agar terbujuk 
untuk datang ke tempatnya.

Gambar 3.6. Banyaknya kata hiperbola dalam sebuah iklan di Harian Jogja.

Beralih ke pembahasan di koran lain, yaitu pada koran Harian 
Jogja pada tanggal 23 Maret 2018. Terlihat pada gambar, bahwasanya 
iklan ini mengantung bebera kata superlatif seperti “terbesar-termurah-
terlengkap-terpercaya”. Empat kata pada iklan yang penempatanya 
berada di kiri bawah merupakan kata yang mainstream digunakan 
pada iklan-iklan pada umumnya, yang seakan menandakan bahwa 
tempat atau jasa mereka yang lebih unggul dari yang lainnya. Hal ini 
agar membangun asumsi publik untuk dapat mempercayakan segala 
hal tentang gawai anda kepada mereka.

Penempatan kata “ter-” pada setiap awal kata yang mereka 
cantumkan tersebut merupakan pelanggaran tata krama bagian bahasa 
menurut peraturan EPI. Hal ini tentunya akan membuat sang pembuat 
iklan harus mengganti tagline iklannya dengan kata atau kalimat 
lain yang lebih menarik. Kemudian beralih pada bagian kanan iklan. 
Disana terdapat kalimat yang cukup besar, “kebutuhan handphone 
terlengkap, ada di pusat kulakan handphone”. Menurut kalimat ini, 
dapat disimpulkan bahwa kita bisa membeli gawai, aksesoris, hingga 
keperluan lainnya yang berkaitan dengan gawai ada di tempat ini. 
Namun apakah itu dapat menjamin apa yang diperlukan calon pembeli 
ketika berada disana? Kalau tidak, akan membuat calon pembeli merasa 
kecewa dikarenakan barang yang mereka cari tidak tersedia disana.

Kasus ini sering terjadi, dimana banyak orang yang ingin membeli 
aksesoris ataupun gawai dengan merek dan seri tertentu tidak mereka 
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temukan. Menurut penulis, kalimat seharusnya diganti dengan lebih halus 
atau yang lainya agar tidak membuat calon konsumen seakan terkena 
pemberi harapan palsu. Di Jogja City Mall (JCM), yang merupakan sebuah 
mall yang lumayan terkenal di kalangan mahasiswa lokal maupun rantau, 
apalagi di masyarakat Yogyakarta sendiri. Sehingga jika bisa memberi 
saran, bahwa kata yang dipakai tidak usah terlalu melebih-lebihkan 
dikarenakan sudah berada di bawah naungan nama besar JCM itu sendiri 
yang selalu didatangi oleh orang-orang setiap saat.

Sedikit menambahkan, untuk kedua jenis iklan tersebut merupakan 
jenis iklan yang berbeda yang berada di koran. Tipe iklan yang ada 
pada koran Merapi adalah tipe iklan display, dimana terdapat foto atau 
gambar beserta kata-kata pada iklannya. Untuk ukuran pun lebih besar 
dari iklan baris. Iklan display biasanya berisikan penawaran, ajakan, 
dan rayuan untuk membeli produk atau barang yang ingin ditawarkan. 

Iklan display yang berada pada sebuah koran merupakan sarana 
beriklan yang biasanya dibuat oleh perusahaan atau instansi yang 
lumayan besar dan dengan harga yang terbilang cukup terjangkau 
dari jenis yang lainya. Selain karena harga, bentuk iklan ini pun cukup 
besar dan mudah dilihat para pembaca koran. Walau jumlahnya kalah 
banyak dengan iklan kolom atau baris, namun iklan jenis ini banyak 
digunakan oleh orang yang ingin beriklan. Ada 10 iklan yang ada di 
koran Merapi edisi 5 maret 2018 yang terapat pada halaman 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 9, dan 12. Kemudian ada 9 iklan yang ada di koran Harian Jogja edisi 
23 maret 2018, yang ada pada halaman 3, 6, 8, 12, 13, dan 24.

Dari kedua jenis iklan tersebut akan membuat banyak orang akan 
tertarik dengan beberapa kata dan kalimat yang mereka buat, namun 
akan menjadi boomerang jika hal yang mereka janjikan tersebut tidak 
sesuai ekspetasi mereka. Menurut Trisnanto (2013) brand adalah 
kombinasi rumit dari loyalitas, nilai, dan unsur-unsur lain yang tidak 
begitu saja dapat diciptakan melalui aktivitas promosi dingkat. Dari 
kutipan ini dapat kita simak kembali tentang berapa iklan yang ada pada 
koran-koran di atas, bahwa kita boleh beriklan dan penulis pun tidak 
menghalangi orang untuk datang ke 3 tempat di atas. Namun alangkah 
baiknya jika penuturan kata yang disematkan bisa lebih diperbaiki lagi, 
apalagi dengan kalimat yang atau visual yang lebih menarik. 
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Menurut Abdullah (2016), kejujuran merupakan sebuah prinsip 
etika bisnis dan bukanya malah menjadi kegiatan tipu menipu demi 
meraup keuntungan semata. Kutipan ini hanya memberikan ingatan 
kembali kepada pada pemilik usaha agar selalu mengerjakan usahanya 
dengan jujur tanpa ada terselip tindakan untuk mencurangi. Kemudian 
dengan perlahan membangun citra baik dimasyarakat. 

Menurut surah Al-Ankabut ayat 3 yang memiliki arti: “Dan 
sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, 
maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan 
sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta (Q.S Al-
Ankabut: 3). Ayat ini menafsirkan bahwa menjadi seorang yang jujur 
itu sulit dikarnakan akan terus diterpa oleh berbagai ujian, sehingga 
mempertahankann kejujuran membutuhkan kekuatan yang cukup 
besar. Terlebih pada tantangan dunia periklanan yang dimana harus 
membuat sebuah iklan yang bisa menarik banyak konsumen atau 
pembeli. Insyaallah orang-orang pun akan datang dengan sendirinya 
jikalau tuhan mengkehendaki. Selain jujur, usaha pun jangan dilupakan. 
Mungkin dengan menggunakan gaya beriklan yang lain seperti desain 
iklan diolah lebih menarik misalnya atau dengan gaya yang lainnya. 
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Apakah Iklan dalam Media Cetak Sudah Beretika?

Larasati Tauhidia

Peminat media cetak semakin mengalami penurunan seiring 
dengan munculnya media online. Hal tersebut menjadi tantangan bagi 
para jurnalis media cetak yang kini sedang berada diujung tanduk. 
Terbukti dengan banyaknya media cetak yang mulai gulung tikar sejak 
2014 karena maraknya perkembangan media digital.

Menurunnya media cetak, menyimpulkan bahwa media cetak kini 
semakin lemah. Hal tersebut juga berimbas kepada keadaan ekonomi 
suatu media cetak. Lantas untuk media cetak yang masih berjaya 
hingga kini, bagaimana mereka bisa bertahan? Jawabannya adalah 
periklanan. Periklanan adalah komunikasi komersil dan non personal 
tentang sebuah organisasi dan produk-produknya yang ditransmisikan 
ke suatu khalayak target melalui media bersifat massal seperti televisi, 
radio, koran, majalah, direct mail, reklame luar ruang, atau kendaraan 
umum (Lee dan Johnson, 2007:3).

Kotler dalam Zein Mufarrih (2015:5) mendefinisikan iklan adalah 
setiap bentuk presentasi berbayar non personal, promosi ide, barang, 
atau jasa oleh sponsor yang teridentifikasi. Bayangkan saja dalam 1 koran 
memuat lebih dari 500 iklan yang terdiri dari iklan baris, iklan display, dan 
iklan kolom. Masing-masing iklan tersebut tentu memiliki harga yang 
berbeda dan fantastis jika setiap harinya dipasang di koran atau surat kabar. 

Iklan merupakan sarana yang terbilang efektif untuk penyampaian 
pesan. Kekuatan dalam iklan dinilai ampuh untuk mempengaruhi 
khalayak yang melihatnya agar tertarik dengan hal atau produk yang 
diiklankan. Sebuah iklan dapat memiliki isi berupa informasi produk, 
sosial, ekonomi, bahkan politik. Informasi dalam sebuah iklan yang 
dimaksudkan nantinya dapat berupa promosi ataupun imbauan. 
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Media cetak yang masih sangat bergantung pada iklan adalah koran 
atau disebut juga dengan surat kabar. Koran terbilang dapat hidup dan 
berjaya hingga saat ini dikarenakan adanya iklan-iklan yang masuk 
ke perusahaan koran tersebut. Masuknya iklan dalam sebuah koran 
menjadikan ekonomi koran terus terbantu. Namun, apakah iklan yang 
dipasang di koran merupakan iklan yang layak ditampilkan sesuai dengan 
aturan iklan yang ada? 

Berdasarkan hasil analisa yang telah diperoleh dari sebuah media 
cetak yaitu Koran Tribun Jogja yang terbit pada 6 Maret 2018, ditemukan 
bahwasanya jumlah iklan dalam sebuah koran KR pada hari itu berjumlah 
534 iklan yang terdiri dari 483 iklan baris, 49 iklan kolom dan 2 iklan display. 

Hasil keseluruhan iklan tersebut tak luput dari pelanggaran-
pelanggaran yang ada di dalam konten iklan itu sendiri, serta banyak dari 
pelanggaran tersebut yang melanggar etika. Untuk mengurangi dampak 
buruk dari aktifitas peiklanan, maka penegakan etika dalam beriklan sangat 
relevan untuk dikedepankan.

Ketika merujuk pada prinsip-prinsip moral yang mendefinisikan 
perilaku benar dan salah. Kompleksitas isu-isu etika dalam periklanan 
mensyaratkan pengiklan untuk melakukan upaya sadar dalam menangani 
setiap situsi. Ini mengasumsikan standar-standar pribadi berupa apa yang 
benar dan apa yang salah. Meski demikian, apa yang etis dan tidak etis 
adalah penilaian yang dibuat oleh individu-individu tak sempurna. Ketika 
para pengiklan melakukan kesalahan, apakah media memilki kewajiban 
untuk bertindak sebagai pengawas etuka dari periklanan yang diudarakan 
atau dicetaknya? (Lee dan Johnson, 2007: 3).

Berikut merupakan pelanggaran iklan yang didapati di Koran Tribun 
Jogja per 6 Maret 2018. 

Gambar 3.7 Iklan Distributor CCTV,  Koran Tribun Jogja.



Iklannya Direvisi Dulu Lur !  | 69

Iklan pertama adalah iklan distributor CCTV. Kata “TERMURAH” 
yang ada pada redaksi iklan disamping merupakan sebuah kesalahan 
dimana dalam sebuah iklan hendaknya tidak menggunakan kata superlatif 
yaitu menggunakan kata “ter-” yang memiliki arti “paling”. Hal ini dibahas 
di pasal 1.2.2 tentang bahasa pada Etika Pariwara Indonesia (EPI).

Gambar 3.8. Iklan ID Card, Koran Tribun Jogja.

Iklan kedua adalah iklan ID Card. Kata “termurah se-NKRI” 
yang ada pada redaksi iklan disamping merupakan sebuah kesalahan 
dimana dalam sebuah iklan hendaknya tidak menggunakan kata 
superlatif yaitu menggunakan kata “ter-” yang memiliki arti “paling”. 
Terlebih iklan ini menambahkan “NKRI” yang membuat redaksi pada 
iklan ini semakin berlebihan.

Gambar 3.9. Iklan Laser Die Cutter, Koran Tribun Jogja.
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Iklan ketiga yaitu iklan Laser Die Cutter. Seperti yang dilihat dari 
redaksi iklan disamping, ditemukan 2 kesalahan dalam penggunaan 
kata pada kalimat tersebut. Pasal 1.2.2 dalam EPI menyebutkan 
penggunaan kata “ter-” memiliki makna superlatif yaitu memilki arti 
paling, seharusnya dibuktikan dengan pernyataan tertulis dari otoritas 
terkait atau sumber yang otentik. Selain itu, kesalahan selanjutnya yaitu 
penyantuman harga Rp. 5000. Pasal 1.6 tentang Pencantum Harga di 
EPI menyebutkan bahwa jika harga sesuatu produk dicantumkan dalam 
iklan, maka ia harus ditampakkan dengan jelas, sehingga konsumen 
mengetahui apa yang akan diperolehnya dengan harga tersebut.

Gambar 3.10 Iklan Obat Kuat, Koran Tribun Jogja.

Iklan ke-empat adalah iklan dewasa. Pasal 2.6.1 pada EPI 
menyebutkan bahwa iklan produk peningkat kemampuan seks hanya 
boleh disiarkan dalam media dan waktu penyiaran yang khusus 
untuk orang dewasa. Hal ini senada dengan kesalahan iklan di atas 
yang ditampilkan di koran, dimana koran dapat dibaca oleh siapapun 
termasuk mereka yang di bawah umur.

Gambar 3.11. Iklan Astra Daihatsu, Koran Tribun Jogja.

Iklan kelima adalah iklan Astra Daihatsu Pusat. Kata “termurah” 
yang ada pada redaksi iklan disamping merupakan sebuah kesalahan 
dimana dalam sebuah iklan hendaknya tidak menggunakan kata 



Iklannya Direvisi Dulu Lur !  | 71

superlatif yaitu menggunakan kata “ter-” yang memiliki arti “paling”. 
Hal ini dibahas di pasal 1.2.2 tentang bahasa pada Etika Pariwara 
Indonesia (EPI).

Gambar 3.12 Iklan Astra Daihatsu, Koran Tribun Jogja.

Iklan ke-enam adalah iklan Astra Daihatsu Jalan Magelang. Iklan 
ini mengandung beberapa kesalahan bahasa dan EYD. Kesalahan 
pertama yaitu penggunaan kata “ter-” pada harga termurah dan diskon 
terbesar dimana penggunaan “ter-” dalam sebuah iklan hendaknya 
tidak menggunakan kata superlatif yaitu memiliki arti “paling”. Hal ini 
dibahas di pasal 1.2.2 tentang bahasa pada Etika Pariwara Indonesia 
(EPI). Kesalahan kedua ialah penggunaan kata “dipusatnya” dimana 
jika sebuah kata merujuk pada tempat, kata “di” dipisah dengan 
tempatnya yaitu “pusatnya”.

Kunci keberhasilan menulis iklan terletak dalam melatih diri 
untuk mengubah uraian menjadi faedah dan kemudian menggunakan 
faedah-faedah itu untuk menjual produk atau jasa. (Hahn dan 
Mangun, 1999:13). Dari data di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak 
seluruh iklan dalam sebuah koran masuk ke kategori iklan yang sesuai 
dengan Etika Pariwara Indonesia serta EYD yang berlaku. Mayoritas 
dari kesalahan iklan di Koran Tribun Jogja per 6 Maret 2018 memiliki 
kesalahan penggunaan bahasa, yaitu kata superlatif dalam penggunaan 
“ter-”. 
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Krisis Daya Tarik Iklan dalam Koran

Nuraini Kurota Ayun Herwanto

Surat kabar atau yang biasa kita sebut dengan koran merupakan 
sumber informasi yang dimuat dalam kertas buram yang memiliki 
ukuran besar. Biasanya koran berisi berita, mulai dari berita politik 
hingga berita sepak bola. Selain banyaknya informasi, berita-berita di 
dalam koran juga memilik informasi mulai dari jadwal kereta hingga 
jadwal film-film yang akan diputar di bioskop. Kemudian koran juga 
menyediakan bermacam-macam iklan, mulai dari iklan lowongan 
pekerjaan yang biasanya di muat dengan iklan baris sampai iklan 
produk-produk makanan. Yang mana iklan digolongkan menjadi 3 
dalam koran yaitu iklan baris, iklan kolom, dan iklan display.

Sebagai media transmisi, surat kabar dan majalah relatif dapat 
mentransmisikan informasi dari sumber berita ke khalayak dalam waktu 
yang cepat. Istilah real-time pada surat kabar dan majalah memiliki 
keterbatsan karena processing surat kabar dan majalah butuh waktu. Oleh 
karena itu surat kabar bisa terbit harian, mingguan, tribulan dan sebagainya 
(Bungin, 2006: 130). Pengertian iklan didefinisikan sebagai pesan yang 
menawarkan suatu produk yang ditujukan oleh suatu masyarakat lewat 
suatu media (Kasali, 1992: 21). Pada umumnya, iklan di surat kabar 
digunakan oleh perusahaan lokal, dengan sasaran penjualan di tingkat 
lokal, meskipun sebagian besar dari perusahaan-perusahaan itu secara 
formal tidak memiliki perencanaan media (Hanh dan Kenneth, 1999: 55).

Iklan banyak dimuat di dalam koran dan sudah menjadi konsumsi 
masyarakat luas, salah satu koran yang masih banyak dikonsumsi oleh 
masyarakat Indonesia adalah Tribun. Awalnya Tribun muncul tahun 2003 
dan hanya diterbitkan di wilayah Balikpapan dan Kalimantan Timur. 
Kemudian Tribun mengembangkan usahanya ke wilayah-wilayah di 
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Indonesia. Saat ini koran sudah mulai bergeser bahkan ketinggalan jaman, 
hanya segelintir orang saja yang membaca koran. Meski begitu iklan dalam 
koran cukup membuat masyarakat masih tertarik untuk membaca koran 
walau hanya membaca iklan tentang lowongan pekerjaan. 

Dalam koran Tribun Jogja edisi, 8 Maret 2018 terdapat 669 iklan, 
yang mana 600 iklan baris kemudian 59 iklan cetak dan 10 iklan 
display. Dari 669 iklan, 8 diantaranya melanggar aturan Etika Pariwara 
Indonesia (EPI) yaitu 4 iklan baris, 3 iklan kolom dan 1 iklan display. 

Iklan pada gambar pertama 
produk elektronik menampilkan 
kesalahan yang mana melanggar 
EPI dengan menggunakan kata-kata 
“termurah” yang mana kata-kata 
superlatif. Menurut EPI dalam bab 
Tata Krama Bahasa, penggunaan 
kata-kata superlatif harus dapat 
dibuktikan dengan pernyataan tertulis 
dari otoritas terkait atau sumber yang 
otentik. Dalam iklan tersebut tidak 
dituliskan atau tidak ada bukti dari 
sumber yang otentik, sehingga iklan 
tersebut termasuk melanggar EPI. 

Kemudian iklan kedua yang 
merupakan iklan jual beli tanah juga 
memiliki kesalahan yang sama, yaitu 
menggunakan kata-kata “termurah” 
yang mana adalah kata-kata superlatif. 
Menurut EPI, iklan tanah/properti 
hanya dapat dimediakan jika pihak 
pengiklan telah memperoleh hak 
yang sah atas kepemilikan, maupun 
seluruh izin yang diperlukan dari yang 
berwenang, serta bebas dari tuntutan 
oleh pihak lain manapun.

Gambar 3.13. Iklan kolom Elektronik.

 
Gambar 3.14 Iklan baris jual tanah.
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Gambar selanjutnya adalah 
iklan kolom dari dealer mobil yang 
mana memiliki kesalahan yang 
sama, yaitu menggunakan kata-
kata superlatif. Kemudian harga 
yang tercantum dalam iklan tidak 
memiliki kejelasan, menurut EPI 
harga yang dicantumkan dalam iklan 
harus jelas agar dapat dibaca.       

Tujuan iklan sendiri adalah 
untuk menarik perhatian calon 
konsumen, namun yang ada dalam 
iklan disamping tidak memiliki 
standar atau tidak sesuai dengan 
EPI. Kemudian, dalam iklan display 
juga memiliki kesalahan yang sama 
dengan menggunakan kata-kata 
superlatif.

Dalam Koran Tribun Jogja 
pada tanggal 8 Maret 2018 ini, 
tercatat bahwa dari 669 iklan, 
hanya ada delapan iklan atau 1 % 
dari keseluruhan iklan saja yang 
menyalahi aturan EPI. Kesalahan 
dalam penulisan iklan pada koran 
Tribun Jogja ini hanya terhitung 
sedikit, namun akan lebih baik jika 
tidak ada kesalahan sama sekali. 
Kemudian banyak menggunakan 
kata-kata superlatif dalam iklan yaitu 
menggunakan kata-kata “termurah”. 
Di dalam Al-Qur’an juga dijelaskan 
untuk tidak berlebihan dalam suatu hal: “Hai anak Adam, pakailah 
pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid, makan dan 
minumlah, & janganlah berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak 

 
Gambar 3.15 Iklan kolom dealer mobil.

Gambar 3.16. Iklan display makanan.
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menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.” [Al-A’raf 7:31]. Di dalam 
Islam sendiri sudah menjelaskan agar kita senantiasa tidak berlebihan 
dalam hal apapun. Sama halnya dengan membuat iklan. Dengan tujuan 
agar menarik perhatian calon konsumen setidaknya pengiklan juga 
memperhatikan tulisan dan kata-kata yang tidak melanggar aturan 
EPI. Karena pelanggaran lainnya yang akan berdampak buruk bagi 
masyarakat, apabila iklan tersebut hanya tidak sesuai dengan apa yang 
ditawarkan pada iklan yang tercantum.
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Iklan Produk Ilegal dan Prostitusi Terselubung 

Randa Sacha S

Koran atau surat kabar adalah sebuah media penerbitan ringan, 
biasanya koran sendiri di cetak menggunakan kertas berbiaya rendah. 
Koran sendiri berisikan beberapa informasi dan hiburan sebagai contoh 
berita-berita terkini dalam berbagai topik. Topiknya bisa berupa even 
politik, kriminalitas, olahraga, tajuk rencana, cuaca. Selain itu juga biasa 
berisi karikatur yang biasanya dijadikan bahan sindiran lewat gambar 
berkenaan dengan masalah-masalah tertentu, komik, TTS dan hiburan 
lainnya. Mendefinisikan media cetak sebagai cara untuk menghasilkan 
atau menyampaikan materi, misalnya buku dan materi visual statis. 
Penyampaian materi ini Dilakukan melalui proses percetakan mekanis dan 
fotografis (Azhar, 2013: 47).

Segala macam bentuk komunikasi persuasi yang dirancang untuk 
menginformasikan pelanggan tentang produk atau jasa dan untuk 
memengaruhi mereka agar membeli barang atau jasa tersebut yang 
mencakup publistas, penjualan perorangan dan periklanan (Zimrer, 2008: 
145). Promosi melalui media cukup berkembang dari waktu ke waktu 
untuk meningkatkan penjualan sebuah produk, namun sering di temukan 
beberapa pelanggaran yang terdapat iklan media cetak tersebut sehingga 
pemerintah mengelurkan sebuah peraturan Etika Pariwara Indonesia (EPI).

Kedaulatan Rakyat merupakan industri media cetak yang telah 
dikenal oleh berbagai kalangan masyarakat di Yogyakarta. Hal tersebut 
dikarenakan Kedaulatan Rakyat sudah ada sejak lama. Masyarakat 
Yogyakarta sudah cukup familiar dengan keberadaan Kedaulatan 
rakyat dalam kehidupan sehari-hari oleh karena itu banyak para pelaku 
usaha yang memasang iklan produk atau usaha mereka baik iklan 
display maupun iklan baris untuk berpromosi.

Dalam harian Kedaulatan Rakyat tedapat 2 jenis iklan yaitu iklan 
display dan iklan baris. Iklan display merupakan iklan yang berisi tidak 
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hanya kata-kata melainkan juga dengan gambar, foto ataupun bentuk 
grafis lainnya. Untuk media koran, iklan display dibedakan antara 
display hitam putih (black-white) dan display berwarna (full colour). 
Iklan display juga masih dibedakan berdasarkan peletakannya, yaitu 
iklan display yang bebas diletakkan dimana saja sesuai keinginan 
pemasang iklan dan iklan kolom yaitu iklan display yang hanya dapat 
dipasang atau diletakkan di rubrik iklan dan berbaur dengan iklan 
baris. Iklan ini harus dibuat dengan ukuran minimal dua kolom hingga 
maksimal 1 halaman. Iklan baris adalah jenis iklan Koran dalam bentuk 
rangkaian kata atau kalimat dan hanya diletakkan di rubrik iklan. Iklan 
baris dibuat minimal 3 baris dan maksimal 10 baris tanpa gambar sama 
sekali. Iklan baris Koran umumnya memiliki pangsa pasar spesifik, baik 
pembaca sebagai calon konsumen maupun calon pengiklannya. Iklan 
baris sangat diminati pengiklan untuk tujuan penjualan langsung.

Jumlah iklan display yang terbit di harian Kedaulatan Rakyat pada 
tanggal 10 Maret 2018 terdapat 12 iklan dan terdapat pada halaman 
5,8,9,10,14,15. Untuk jumlah iklan baris terdapat 248 iklan yang terbagi 
dalam beberapa katagori dan terdapat pada halaman 14,15,16. Jumlah 
pelanggaran terdapat 5 buah iklan terdapat dalam iklan baris.

Berikut beberapa pelanggaran yang terdapat dalam iklan baris  
pada tanggal 10 Maret 2018 pada halaman 15 dan 16 yaitu iklan produk 
produk obat obatan illegal dan penyedia jasa prostitusi terselubung 
yang dimana konten tersebut melanggar hukum Republik Indonesia 
dan aturan yang disusun dalam Etika Pariwara Indonesia. 

Gambar 3.17. Iklan obat-obatan terlarang.



78 | Iklannya Direvisi Dulu Lur !

Pada kedua Iklan di atas menyatakan kata-kata brgrnsi dan gnsi yang 
dapat di artikan garansi yang dimana pada peraturan dalam peraturan EPI 
tidak di perkenankan menggunakan kata kata bergaransi atau jaminan 
pada iklan produk obat-obatan. Selain itu penulis menemukan fakta lain 
dari ikan di atas saat melakukan investigasi via telepon yang tercantum 
pada iklan tersebut yang ternyata obat yang dalam iklan tersebut bukan 
di tujukan untuk penyembuhan sebuah penyakit melainkan untuk 
mengugurkan janin kandungan. Disini jelas bahwa produk tersebut telah 
melanggar hukum karena penggunaan obat tersebut harus digunakan di 
bawah pengawasan dokter atau tenaga medis dan tidak bisa di perjual 
belikan secara bebas karena seharusnya obat tersebut harus di beli 
menggunakan resep dokter dan pelanggaran di atas sesuai yang tertulis 
dalam etika pariwara indonesia dalam halaman 26 mengennai iklan 
obat-obatan. Selain itu dalam iklan tersebut kalimat yang digunakan 
tidak jelas sehingga menimbulkan berbagai persepsi yang salah sehingga 
membahayakan konsumen. Dikarenakan seorang manusia memiliki sikap 
emosional, sehingga jika melakukan penilaian terhadap sesuatu itu akan 
mengandung resiko (Mulyana, 2008:64).  

Gambar 3.18. Iklan pijat.
Gambar 3.19. Iklan pijat.

Gambar 3.20. Iklan pijat.

Setelah membahas dalam rubrik iklan baris katagori obat obatan 
beralih kedalam rubrik iklan baris katagori kesehatan yang dimuat 
harian kedaulatan rakyat. Dalam iklan di atas terdapat beberapa 
pelanggaran seperti dalam iklan pada gambar 2. Terdapat kalimat “feby 
24th mssg full body rmh sabar cantik mnarik khss pggln htl”, kalimat 
khusus panggilan hotel sudah melanggar aturan yang diterbitkan EPI 
karena dalam sebuah iklan tidak diperkenankan mengeksploitasi 
perempuan sehingga merendahkan harkat martabat perempuan. 
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Pada gambar 3. Terdapat pelanggaran mengekploitasi wanita secara 
seksualitas dengan menggunakan kata-kata semok .yang dimana 
didalam aturan EPI tidak di perkenankan. Pada gambar 4 terdapat 
ekplotasi wanita yang di jadikan sebagai obyek sesuai atauran EPI, 
konten yang melanggar atturan EPI adalah pijatan strong enak terapis 
wanita muda. 

Selain pelanggaran konten penulis juga menemukan sebuah 
fakta lain dalam 3 iklan pijat kesehatan tersebut. Dari hasil investigasi 
penulis via telepon yang tercantum dalam iklan ditemukan fakta 
bahwa selain menawarkan jasa pijat juga menawarkan jasa prostitusi, 
bahkan ada yang hanya menawarkan jasa prostitusi saja dan iklan pijat 
hanya dijadikan sebagai kedok untuk menutupi praktik prostitusi yang 
ditawarkan. Karena temuan ini jelas ini melanggar atturan EPI tentang 
iklan alat dan fasillitas kebugaran dan juga melanggar hukum Republik 
Indonesia Pasal 1 butir 1 UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) adalah tindakan 
perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan 
atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan 
kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, 
penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau 
memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan 
dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut baik 
yang dilakukan di dalam negara maupun antar-negara untuk tujuan 
eksploitasi. Dari temuan yang ditemukan banyak barang atau jasa 
yang diiklankan adalah produk atau jasa yang ilegal secara hukum, 
oleh karena itu masyarakat diharap lebih selektif agar tidak terjebak 
membeli maupun menggunakan produk tersebut.
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Wacana Berlebihan dalam Iklan 

Akhsanul Amal

Wacana dalam bidang periklanan khususnya iklan media cetak 
menunjukkan perkembangan karena adanya fenomena kebahasaan 
yang luar biasa. Di dalam iklan tentunya ada bahasa yang menarik dan 
persuasif sebagai media komunikasi yang ingin disampaikan kepada klien. 
Wacana pada dasarnya merupakan pembahasan terhadap hubungan antar 
konteks-konteks yang terdapat dalam teks. Pembahasan hubungan tersebut 
bertujuan menjelaskan hubungan antara kalimat atau antara ujaran yang 
membentuk wacana (Syamsudin, 1992: 2).

Di Indonesia perkembangan iklan semakin pesat setelah masa Orde 
Baru. Perkembangan ini karena persaingan bisnis ekonomi yang muncul 
semakin ketat. Masyarakat Periklanan Indonesia mendefinisikan iklan 
sebagai segala bentuk pesan tentang suatu produk yang disampaikan lewat 
media dan ditujukan kepada sebagian atau seluruh masyarakat luas. Tujuan 
iklan umumnya mengandung misi komunikasi yaitu komunikasi massa 
dan harus dibayar untuk menciptakan kesadaran, menanamkan informasi, 
mengembangkan sikap, atau adanya suatu tindakan yang menguntungkan 
bagi pengiklan (Jaiz, 2014: 4).

Di dalam dunia periklanan, agar iklan mampu menyihir konsumen 
secara beradab dan efektif untuk itu iklan sering dikaitkan dengan 
kehumasan dan membutuhkan tenaga humas, karena kehumasan 
merupakan aktivitas mendisain komunikasi yang memang kental 
menggunakan konsep-konsep komunikasi asalkan piawai dalam 
menggunakan teknik-teknik komunikasi yang sesuai (Wibowo, 2003: 119). 

Iklan juga sebagai penuntun yang dapat menuntun masyarakat 
dari yang tidak mengetahui sama sekali tentang suatu produk sampai 
akhirnya memilih produk tersebut sebagai merk pilihannya. Sebelum 
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iklan ada, masyarakat umum tidak mengetahui tentang produk 
tersebut dan setelah dengan adanya iklan masyarakat bisa mengetahui 
keunggulan dan kekurangan produk tersebut dan menimbulkan 
ketertarikan kepada konsumen untuk memiliki produk yang telah di 
iklankan (Santosa, 2009:4)

Sedangkan iklan luar griya yaitu iklan yang terdiri dari baliho, 
spanduk, pamflet, dan sebagainya. Promosi iklan menjadi hal yang 
sangat penting karena meskipun produk yang ditawarkan 
sudah berkualitas baik atau mempunyai saluran distribusi 
yang bagus serta lokasi yang strategis, semuanya tidak terlalu 
berarti tanpa didukung oleh adanya strategi promosi. Saat ini 
sering kita jumpai iklan yang berada di pinggir-pinggir jalan, entah 
jalan utama maupun jalan alternatif. 

Berbagai macam cara produsen ingin mengiklankan produknya 
yang terpenting bisa berkesan di masyarakat tanpa mementingkan 
etika iklan tersebut. Padahal di sisi lain iklan memiliki etika yang 
harus di patuhi. Etika Pariwara Indonesia (EPI) sudah mengatur 
etika periklanan supaya iklan tersebut lebih bermakna. Dalam dunia 
periklanan, EPI sangat diperlukan. EPI memiliki peranan penting 
untuk mengatur setiap kegiatan promosi berupa barang maupun jasa 
yang dilakukan oleh siapa saja supaya kegiatan tersebut memenuhi dan 
tidak melanggar aturan-aturan yang sudah ditetapkan. 

Gambar 4.1. Iklan pengobatan tradisional yang melanggar EPI di jalan alternatif Jogja-
Magelang.
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Pada gambar di atas merupakan salah satu contoh iklan luar griya 
yang melanggar peraturan yang sudah ditetapkan oleh EPI. Iklan 
pengobatan akupuntur ini terpampang jelas di pinggir jalan di tiang 
rambu-rambu lalu lintas sepanjang jalan alternatif Jogja-Magelang. 
Di iklan tersebut banyak wacana yang dipaparkan dan menarik untuk 
dianalisis.

Di dalam EPI tentang Media Luar Griya pasal 4.5 ayat 1 
dijelaskan bahwa iklan hanya dapat ditempatkan pada lokasi yang 
telah memperoleh izin dari pihak yang berwenang. Jadi iklan promosi 
pengobatan di atas sudah jelas bahwa iklan luar griya hanya boleh di 
pasang di lokasi yang sudah memperoleh izin dari pihak berwenang. 

Di dalam iklan tersebut tertulis kata-kata “dengan ijin Allah 
penyakit kista/myom anda dalam waktu 25 hari dijamin sembuh 
dengan sempurna, hasilnya nyata“. Pedoman Periklanan Obat 
Tradisonal Petunjuk Teknis di dalam EPI pasal 8 dan 9 menjelaskan 
bahwa iklan obat tradisional tidak boleh menawarkan hadiah atau 
memberikan pernyataan garansi tentang khasiat dan kegunaan obat 
tradisional. Dan iklan obat tradisional tidak boleh menampilkan 
adegan, gambar, tanda, tulisan dan atau suara dan lainnya yang 
dianggap kurang sopan. Jika suatu iklan mencantumkan garansi atau 
jaminan atas mutu sesuatu produk, maka dasar-dasar jaminannya 
harus dapat dipertanggungjawabkan.  

Di dalam iklan di atas tertera kalimat “satu-satunya” padahal di 
dalam EPI tidak boleh menggunakan kalimat “satu-satunya” seperti 
yang tertera dalam pasal 1.2 ayat 3 kecuali jika secara khas disertai 
dengan penjelasan yang dapat dipertanggung jawabkan, dalam hal apa 
produk tersebut menjadi satu-satunya.

Pada iklan pengobatan kista tersebut juga terpampang harga 
pengobatan yaitu Rp. 95.000, seperti yang di jelaskan di EPI bahwa 
memasang iklan diperbolehkan   mencantumkan harga asalkan juga 
mencantumkan fasilitas yang klien dapatkan. Tidak seperti iklan 
pengobatan tradisonal ini yang mencantumkan harga Rp. 95.000 tanpa 
menampilkan fasilitas yang di dapatkan. 

Kenapa iklan di atas dianggap kurang sopan di lingkungan 
masyarakat? Ya, karena iklan tersebut menampilkan alat reproduksi 
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perempuan dimana itu tidak sewajarnya dipasang dipinggir jalan 
umum. Apalagi yang melihat iklan tersebut tidak hanya orang dewasa 
saja, melainkan juga anak di bawah umur yang pasti akan bertanya-
tanya. Dalam etika masyarakat gambar seperti itu sangat mempengaruhi 
pola pikir dan moral, khususnya bagi anak-anak yang melihatnya.

Dari iklan pengobatan kista tersebut, timbul pertanyaan-pertanyaa 
baru salah satunya yaitu kenapa yang ditampilkan alat reproduksi 
wanita. Apakah penyakit kista hanya menyerang perempuan saja? 
Faktanya, penyakit kista tidak selalu menyerang perempuan saja, 
melainkan seorang pria juga bisa terkena penyakit kista. Iklan ini 
menunjukkan seakan-akan ada diskriminasi tentang perempuan yang 
selalu terkena penyakit kista. 

Wacana dalam iklan khususnya iklan luar griya sangat 
diperbolehkan asalkan ada pertanggungjawaban yang jelas tidak hanya 
dengan kata-kata jaminan yang tidak ada pertanggungjawaban pasti. 
Jadi iklan yang baik dan benar yaitu iklan yang sederhana dimana 
eksekusi yang di dalam iklan harus sesuai dengan produk. Dan yang 
paling penting yaitu iklan yang baik harus dapat di terima oleh budaya 
di dalam masyarakat umum (Jaiz, 2014:62).

EPI menuntun kepada pengiklan tentang etika periklanan yang 
benar. Sebaiknya, pengiklan sebelum mengiklankan produknya 
harus menjadikan EPI sebagai pedoman untuk berkreatifitas dalam 
membuat iklan agar nantinya iklan tersebut lebih bermakna dan tidak 
menimbulkan perselisihan di masyarakat. 
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Perang Halus Terus Berjalan Mulus

Arfan Sulistyo

Di era yang serba digital ini, iklan masih menjadi instrumen yang 
sangat penting bagi masyarakat dunia dalam hal pemenuhan kebutuhan 
belanja baik jasmani maupun rohani, tak terkecuali di Indonesia, negara 
dengan jumlah populasi terpadat keempat di dunia. Para produsen iklan 
pun berlomba-lomba untuk memproduksi iklan yang bisa diterima oleh 
perusahaan-perusahaan pengiklan. Dari hubungan kesalingterikatan 
tersebut banyak tercipta iklan-iklan berkualitas yang akhirnya beredar 
di masyarakat, namun tak jarang pula ditemui banyak iklan-iklan yang 
ditengarahi melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap Etika Pariwara 
Indonesia (EPI). Dalam aturan periklanan dinyatakan bahwa iklan adalah 
segala bentuk pesan tentang suatu produk yang disampaikan melalui suatu 
media, dan dibiayai oleh pemrakarsa yang dikenal, serta ditujukan kepada 
sebagian atau seluruh masyarakat, agar masyarakat bisa mengetahui tentang 
berbagai produk baru yang telah diproduksi oleh perusahaan tersebut (A’la, 
2010:19-20).

Diakui atau tidak, iklan-iklan yang melakukan pelanggaran etika 
tersebut secara fungsi tidak ada yang berbeda dalam mempengaruhi cara 
pandang masyarakat terhadap sesuatu yang diiklankan. Namun dari segi 
etika, iklan-iklan tersebut tentu baik secara langsung maupun tidak langsung 
mempunyai potensi untuk merugikan pihak-pihak tertentu. Selain itu, 
persaingan industri yang semakin ketat ini membuat para produsen iklan 
berusaha melayani berbagai permintaan kliennya, bahkan jika itu harus 
menghalalkan segala cara dan menghiraukan aturan-aturan mengikat 
dalam EPI demi menghasilkan iklan yang sesuai dengan keinginan klien 
dalam rangka untuk menarik simpati masyarakat terhadap produk yang 
diiklankan atau bahkan terhadap iklan itu sendiri.
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Iklan yang dibuat mempunyai efek untuk menginformasikan 
berbagai macam hal, terutama dengan bantuan media-media iklan 
yang ada. Terlebih lagi dengan media iklan luar ruang yang dapat 
dengan mudah kita lihat dan jumpai di jalanan karena berukuran 
besar, dapat dilihat dari kejauhan serta dapat dilihat pada malam hari 
karena mempunyai lampu yang dapat menerangi informasi iklan. Iklan 
luar ruangan sekarang ini telah menjalar menjadi salah satu media 
yang diminati oleh pengiklan karena berbentuk besar (seperti baliho, 
billboard, atau neon box) dan ditempatkan lokasi-lokasi strategis. 

Iklan-iklan luar ruangan seperti yang disebutkan di atas adalah 
contoh-contoh iklan yang banyak melakukan berbagai pelanggaran 
tersebut. Iklan luar ruangan merupakan salah satu media yang dinilai 
sebagai salah satu media beriklan yang efektif bagi produsen iklan 
untuk mengiklankan produk-produk dari klien nya. Iklan luar ruangan 
memiliki tujuan menyampaikan pesan promosi suatu produk dan jasa 
dengan cara memasangnya di tempat-tempat strategis sehingga lebih 
mudah dalam penyampaian pesannya kepada publik.

Namun masih ada saja beberapa iklan luar ruangan yang melanggar 
etika periklanan seperti yang banyak terpasang pada body mobil yang 
melayani jasa transportasi online Say Taxi, yang mana seharusnya iklan 
promosi produk baik barang maupun jasa tidak ditampilkan secara 
ofensif terhadap kompetitor.

Gambar 4.2. Salah satu iklan yang melanggar kode etik periklanan salah satu 
transportasi online di Yogyakarta.
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Dalam gambar tersebut terlihat jelas adanya unsur pelanggaran 
terhadap etika periklanan yang dimuat dalam EPI pada bab Ketentuan 
Tata Krama isi iklan yang menyebutkan bahwa iklan tidak boleh 
merendahkan produk pesaing secara langsung maupun tidak langsung. 
Karena iklan pada kaca belakang mobil tersebut terdapat tulisan “Lebih 
murah dari go car & grab” yang mana Go car dan Grab merupakan 
dua perusahaan transportasi online besar di Indonesia dan merupakan 
kompetitor berat bagi Say Taxi sendiri. Meskipun cara penyampaiannya 
tidak benar-benar melalui media iklan seperti pada umumnya iklan 
luar ruangan, namun secara tidak langsung justru menjadi trik bagi 
perusahaan Say Taxi untuk membuat masyarakat tidak sadar bahwa 
yang terpasang di kaca belakang mobil taksinya adalah sebuah iklan, 
lebih-lebih iklan yang melanggar kode etik periklanan, yang mana pesan 
dalam iklan tersebut secara langsung merendahkan pihak Go car dan 
Grab yang menyiratkan bahwa Say Taxi tidak mempromosikan badan 
usahanya secara sehat, disamping itu hal tersebut bisa mempunyai 
kemungkinan untuk menimbulkan masalah antara pihak-pihak terkait.

Kegiatan periklanan adalah bagian dari kegiatan bisnis, oleh karena 
itu segala sesuatu yang menyangkut etika bisnis secara umum juga 
berlaku untuk etika periklanan, disamping hal-hal yang menyangkut 
etika yang bersifat khusus yang berlaku dalam kegiatan periklanan. 
(Abdullah, 2016:242). Oleh sebab itu iklan yang dimaksudkan untuk 
kepentingan bisnis selayaknya mematuhi setiap poin dalam EPI dan 
prinsip-prinsip etika bisnis.

Contoh kasus lain yang mempunyai sikap merendahkan kompetitor 
usahanya yang juga sempat menjadi sorotan publik yaitu iklan operator 
Telkomsel menyindir XL yang ditampilkan dalam sebuah iklan luar 
ruangan dalam bentuk billboard. Terlebih iklan billboard merupakan 
bentuk promosi iklan yang memiliki ukuran cukup besar apalagi 
billboard biasanya diletakkan di tempat yang cukup tinggi serta ramai 
dilalui orang. Billboard termasuk model reklame media luar ruang yang 
paling banyak digunakan. 
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Gambar 4.3. Papan billboard yang menampilkan iklan operator Telkomsel tengah 
menyindir XL.

Dalam iklan tersebut, operator Telkomsel secara terbuka 
melakukan sindiran terhadap iklan XL yang berada tepat disebelahnya. 
Dimana iklan tersebut berisikan pernyataan terkait tarif 0,1 rupiah yang 
ditawarkan XL. Telkomsel menyatakan bahwa tarif 0,1 rupiah tersebut 
adalah tarif yang ribet. Selain itu, operator merah tersebut juga secara 
terang-terangan menghina XL dengan mengatakan bahwa jaringan 
XL terbatas. Padahal dalam iklan yang menyebabkan kontroversi 
tersebut melanggar beberapa aturan seperi EPI dan Undang-Undang 
(UU) mengenai perlindungan konsumen, yang seharusnya perlu di 
ketahui bahwa pada prinsipnya sebuah iklan harus patuh pada aturan 
perundang-undangan yang berlaku serta taat dan tunduk pada tata 
krama iklan yang sifatnya mengikat.

 Pada prinsipnya, iklan sebagai media yang sangat penting 
yang tidak akan pernah bisa lepas dari kehidupan sosial masyarakat 
selayaknya bisa menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya, yakni 
to inform, to educate, to persuade, dan to entertain. Namun dalam 
menjalankan fungsi-fungsi tersebut tetaplah harus mengindahkan 
kaidah-kaidah atau etika-etika yang berlaku dan telah diatur dalam EPI 
yang merupakan norma pegangan bagi para pelaku bisnis iklan untuk 
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menghasilkan produk iklan yang tak hanya bersifat menguntungkan 
secara finansial, namun juga berkualitas dalam hal penanaman moral, 
bukan justru membuatnya sebagai sarana bersaing kotor dengan 
kompetitor. Ada banyak kasus pelanggaran yang telah dilakukan oleh 
para pelaku dunia kreatif periklanan, namun bukan berarti semua itu 
akan menjadi sebuah hambatan, melainkan harus dipandang sebagai 
sebuah tantangan yang barangkali bisa menjadi batu loncatan untuk 
menjadikan dunia periklanan Indonesia menjadi lebih berwarna. 
Meskipun berat dalam hal implementasinya, namun dengan semangat 
penegakan norma yang serius, bukan tak mungkin dunia kreatif 
periklanan Indonesia bahkan dunia bisa menjadi lebih bagus.
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Syarat di Balik Kepastian

Fitrantio Wahyu Ramadhan

Dalam melakukan segala sesuatu yang perlu kita ketahui paling 
awal adalah bagaimana ketentuan-ketentuan yang ada, seperti apa 
norma-norma yang ditetapkan, dan apa saja peraturan yang harus 
dipatuhi. Seperti hal nya dalam membuat sebuah iklan. Jika kita ingin 
membuat sebuah iklan yang pertama kita ketahui adalah peraturan, 
tata cara pembuatan, dan norma-norma yang ada.

Dalam pengertian periklanan yang disebutkan oleh Santosa, 2002 
dapat dipahami bahwa ciri khas iklan adalah tidak hanya mengalihkan 
perhatian saja namun yang paling penting adalah bagaimana proses 
pengalihan perhatian tersebut merujuk pada gaya persuasif. Frank 
Jefkins lebih sederhana lagi dalam menjelaskan apa itu periklanan. 
Ia menyebutkan bahwa periklanan merupakan cara menjual melalui 
penyebaran informasi. Hal yang senada juga dikatakan oleh Fred Danzig 
seorang pakar di bidang periklanan, bahwa periklanan dapat membuat 
anda membeli sesuatu yang tidak anda butuhkan atau inginkan bahkan 
anda rela membayar dengan harga lebih mahal (Santosa dalam Muktaf, 
2015: 4).

Mungkin bahan acuan semacam inilah yang digunakan oleh 
para pembuat iklan dalam memproduksi suatu iklan tersebut guna 
mempromosikan atau mengenalkan produknya kepada khalayak 
umum hingga akhirnya dikonsumsi oleh khalayak umum itu pula. 
Namun disini, yang perlu diperhatikan adalah bagaimana aturan yang 
ditetapkan dalam pembuatan iklan itu sendiri.   

Iklan yang baik untuk dikonsumsi adalah iklan yang menaati tata 
tertib pembuatan iklan atau yang biasa disebut Etika Pariwara Indonesia 
(EPI). Etika yang mengatur tentang apa-apa saja yang boleh ataupun 
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tidak boleh diterapkan dalam pembuatan sebuah iklan, ketentuan-
ketentuan normatif yang menyangkut profesi dan usaha periklanan 
yang telah disepakati untuk dihormati, ditaati, dan ditegakkan oleh 
semua asosiasi dan lembaga pengembannya itulah yang disebut EPI.   

Adapun ketentuan-ketentuan yang diatur oleh EPI misal mengenai 
tata krama yang meliputi isi iklan, ragam iklan, pemeran iklan, dan wahana 
iklan. Dari keempat ketentuan yang telah ditetapkan oleh EPI, memiliki 
beragam aspek-aspek yang tidak diperbolehkan untuk di cantumkan dalam 
suatu iklan produk maupun jasa. Dengan adanya aturan atau norma yang 
sudah sangat jelas dan tegas di buat untuk membatasi pemembuatan suatu 
iklan, seharusnya iklan-iklan yang ada di Indonesia sekarang ini sudah 
terjamin dan pantas untuk dikonsumsi oleh khalayak dengan berbagai 
lapisan masyarakat Indonesia. Namun faktanya di jaman sekarang, masih 
ada saja iklan yang tidak memenuhi aspek-aspek yang sudah diatur oleh 
EPI ini sendiri. Contohnya seperti iklan berikut ini :

Gambar 4.4. Iklan Peninggi Badan di Jokteng Dapat Meningkatkan Tinggi Badan 
Secara Instan.

 Pertama kali yang akan dibahas adalah mengenai lokasi 
dan tempat pemasangan iklan tersebut. Lokasi dari iklan ini berada 
di Jl. Parangkritis, Brontokusuman, Mergasan, Kota Yogyakarta, 
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Daerah Istimewa Yogyakarta tepatnya di lampu merah Pojok Beteng 
(Jokteng). Foto iklan di atas tampak hanya dikaitkan dengan tiang 
listrik menggunakan kayu dengan pengait kawat besi. Padahal dalam 
EPI sudah ditegaskan bahwa fondasi, konstruksi dan panel pada iklan 
luar griya yang berbentuk papan iklan harus didirikan sesuai dengan 
standar perhitungan sipil, dan mekanika yang menjamin keselamatan 
dan ketenteraman masyarakat di sekitarnya. 

Namun iklan tersebut malah hanya dikaitkan saja dengan tiang 
listrik dan didekatnya adalah lampu lalu lintas, sangat berbahaya apabila 
pengaitnya yang hanya terbuat dari kawat besi sudah rapuh dan tiba-
tiba iklan tersebut tertiup angin kencang maka bukan tidak mungkin 
menjatuhi para pejalan kaki ataupun pengendara motor maupun mobil 
yang melintasi jalan tersebut. Pembuat iklan peninggi badan tersebut 
sama sekali tidak memperhatikan keselamatan orang lain terlebih 
warga sekitar dan pengguna jalan raya yang berlalu-lalang melintasi 
jalan Jokteng tersebut, lokasi tiang listrik yang digunakan untuk ber-
iklan klinik pengobatan peninggi badan ini pun tidak jauh dari lampu 
rambu-rambu jalan yang berarti memiliki potensi mengganggu fokus 
pengguna kendaraan yang dapat berakibat fatal di jalan raya.

 Terlepas dari kesalahan penempatan iklan itu sendiri, ada sedikit 
kejanggalan pula dalam kalimat yang tertera dalam iklan tersebut, 
seperti “Melayani Tambah Tinggi Badan 2-8 cm Langsung Bisa Dilihat 
Ditempat”. Dari kalimat tersebut pasti khalayak umum dapat langsung 
berkesimpulan bahwa jika berobat di tempat pengobatan peninggi 
badan tersebut kita akan bisa mendapatkan tinggi badan setidaknya 
2-8 cm. Namun, setelah dilakukan survei ke klinik pengobatan terkait 
terdapat fakta yang mencengangkan. 

Ternyata jika seseorang berusia di atas 22 tahun dengan keluhan 
kurang puas dengan tinggi badannya lalu datang ke klinik pengobatan yang 
ada di dalam iklan tersebut tidak memungkinkan untuk bisa mendapatkan 
penambahan tinggi badan 2-8 cm dikarenakan pertumbuhan tinggi badan 
manusia tentunya memiliki batasan umur, tinggi badan seseorang bisa 
terus bertambah saat usia-usia tertentu seperti pada laki-laki dari usia balita 
hingga kisaran 21 tahun, sedangkan untuk perempuan  pertumbuhan 
tinggi badannya hanya akan stop di usia 18 tahun.
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Lalu metode seperti apa yang digunakan oleh klinik tersebut 
untuk dapat menambah tinggi badan seseorang dengan usia yang 
telah ditetapkan hingga 2-8 cm. Dari hasil pensurveian yang dilakukan 
klinik pengobatan tersebut melakukan penarik postur tubuh seseorang 
itu menggunakan sebuah alat yang dapat meregangkan tulang 
pada manusia, namun tinggi badan yang dapat dihasilkan setelah 
menggunakan alat tersebut paling tidak hanya 1-2 cm saja tidak lebih, 
setelah itu diharuskan bagi yang telah melakukan penarikan tulang 
tersebut diharuskan mengkonsumsi obat-obatan yang disediakan 
oleh pihak klinik tersebut secara rutin dan harus kembali lagi ke 
klinik tersebut 3-4 kali dalam satu bulan untuk mendapatkan hasil 
yang maksimal. Contoh gambar dari alat yang digunakan oleh klinik 
pengobatan tinggi badan tersebut kurang lebih seperti ini:

Gambar 4.5. Contoh alat peninggi badan yang digunakan pengobatan Bathara 
menggunakan anak-anak sebagai endorsement.

Lalu apakah tertera di dalam iklan peninggi badan tersebut yang 
menyebutkan bahwa konsumen harus mengkonsumsi obat yang sudah 
disediakan oleh pihak klinik pengobatan Bathara yang dibanderol 
dengan harga yang tidak murah yaitu kurang lebih Rp. 1.000.000 dan 
tanpa jaminan halal, aman untuk dikonsumsi bahkan obat tersebut 
tidak dijual dimana-mana lagi kecuali di klinik pengobatan tersebut. 
serta harus menempuh proses terapi bertahap dalam satu bulan rutin 
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kembali ke klinik pengobatan 3-4 kali. Dalam iklan peninggi badan 
tersebut hanya menuliskan bahwa klinik pengobatan Bathara melayani 
tambah tinggi badan 2-8 cm tanpa adanya embel-embel lainnya lagi. 

Padahal umumnya, tinggi badan manusia juga bisa dipengaruhi 
dari gen atau keturunan. Apabila seseorang memiliki kedua orang tua 
atau salah satunya memiliki genetika tinggi, umumnya akan menurun 
kepada anaknya. Maka berlaku sebaliknya pun juga demikian. Namun 
faktor genetika namun hanya berperan sekitar 60-80% saja, selebihnya 
bisa didapatkan dari zat gizi yang berasal melalui konsumsi makanan 
sehari-hari. Zat gizi yang diperlukan oleh tubuh terdiri dari hidrat-
arang, protein, lemak, vitamin, mineral, air dan juga serat. Selain itu  
yang perlu diperhatikan adalah jam tidur, posisi saat tidur dan jangan 
lupa berolahraga dengan porsi yang baik supaya bisa menunjang 
pertumbuhan tinggi badan misalnya berenang, bersepeda, menendang, 
melompat-lompat, yoga, streching dan lain sebagainya. Kebiasaan-
kebiasaan yang tidak baik seperti begadang, merokok, menenggak 
minuman yang mengandung alkohol, mengkonsumsi obat-obatan 
terlarang, dan narkoba harus dihindarkan.

Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa iklan dari pengobatan 
peninggi badan seperti yang tertera di atas adalah sebuah pembohongan 
publik, tidak jujur, tidak benar dan serta tidak bertanggung jawab. 
Terlepas dari semua itu ternyata juga ada pelanggaran EPI lain yang 
sudah dilakukan oleh pihak pengobatan peninggi badan ini sendiri, 
yaitu adalah peniruan atau plagiatisme dari produk pesaingnya sendiri. 
Padahal di dalam Undang-Undang (UU) Hak Cipta No. 19 tahun 2002 
telah ditegaskan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif. Hak tersebut 
meliputi hak moral dan hak ekonomis. Hak eksklusif merupakan hak 
yang diperuntukkan bagi pencipta, sehingga tidak ada pihak yang 
memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pencipta. Pemegang hak cipta 
yang bukan pencipta hanya memiliki sebagian hak eksklusif berupa 
hak ekonomi. Ciptaan itu sendiri berdasar pasal 1 angka 3 adalah karya 
cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas 
inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, ketrampilan, atau 
keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata (Khairandy, 2017: 
490).
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Gambar 4.6. Terapi Tinggi Badan Thau Zen menggunakan kata satu-satunya.

Klinik terapi tinggi badan Thau Zen ini sudah ada terlebih dahulu 
sebelum adanya pengobatan terapi tinggi badan Bathara, klinik terapi 
Thau Zen pun memiliki banyak cabang seperti di Jakarta, Bekasi, 
Pontianak, dan berbagi kota besar lainnya. Tidak seperti pengobatan 
tinggi badan Bathara yang hanya beroperasi di Yogyakarta saja. 

Dari data-data tersebut sudah dapat dipastikan Klinik Terapi 
Bathara melakukan peniruan/plagiatisme terhadap terapi tinggi badan 
Thau Zen. Dalam EPI terkait pasal peniruan berbunyi bahwa Iklan tidak 
boleh dengan sengaja meniru iklan produk pesaing sedemikian rupa 
sehingga dapat merendahkan produk pesaing, ataupun menyesatkan 
atau membingungkan khalayak. Peniruan tersebut meliputi baik 
ide dasar, konsep atau alur cerita, setting, komposisi musik maupun 
eksekusi. Dalam pengertian eksekusi termasuk model, kemasan, 
bentuk merek, logo, judul atau subjudul, slogan, komposisi huruf dan 
gambar, komposisi musik baik melodi maupun lirik, ikon atau atribut 
khas lain, dan properti. 
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Yang perlu ditegaskan selain peniruan/plagiatisme dari klinik 
Bathara adalah iklan peninggi badan pendahulunya yaitu Thau Zen 
justru lebih parah dalam pembuatan iklan luar griya nya dengan 
menggunakan kata-kata terlarang yang sudah tercantum jelas dalam 
EPI yaitu penggunaan kata ”Satu-satunya”. Dalam EPI sendiri ada 
larangan bahwa iklan tidak boleh menggunakan kata-kata “satu-
satunya” atau yang bermakna sama, tanpa secara khas menyebutkan 
dalam hal apa produk tersebut menjadi yang satu-satunya dan hal 
tersebut harus dapat dibuktikan dan dipertanggungjawabkan.

Padahal tanpa harus melakukan peniruan/plagiatisme terhadap 
produk lain, suatu perusahaan akan sukses melebihi produk 
pendahulunya apabila dapat menerapkan manajemen stategik pada 
perusahaannya, komponen pokok manajemen strategik sendiri ialah 
analisis lingkungan bisnis yang diperlukan untuk mendeteksi ancaman 
dan peluang bisnis, analisis profil perusahaan untuk mengidentifikasi 
kekuatan dan kelemahan perusahaan, strategi bisnis yang diperlukan 
untuk mencapai tujuan perusahaaan dengan memperhatikan, visi-misi 
perusahaan. Hubungan antara lingkungan bisnis dan profil perusahaan 
memberikan indikasi pada apa yang mungkin dapat dikerjakan (what is 
possible) (Muhammad, 2013: 7). dengan demikian dapat menyesuaikan 
dengan bagaimana iklan itu akan dibuat dan ditujukan untuk siapa saja 
dengan kalangan apa.
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Keganasan Komersil Etika Menghilang

Lutfen Kusuma Priyanggoro

Iklan adalah segala bentuk pesan tentang suatu produk yang 
disampaikan lewat media, ditujukan kepada sebagian atau seluruh 
masyarakat. Iklan sering kita jumpai di pinggir-pinggir jalan, televisi, 
media online dan lain sebagainya. Sedangkan menurut Etika Pariwara 
Indonesia (EPI) hasil dari amandemen 2014 yang dikeluarkan oleh 
Dewan Periklanan Indonesia, iklan merupakan suatu komunikasi 
tentang produk atau merek kepada khalayak, agar khalayak memberikan 
tanggapan yang sesuai dengan tujuan pengiklan. Yang termasuk 
dalam iklan adalah iklan korporat, iklan layanan masyarakat, iklan 
promo program, pemerekan (branding), ajang (event), dan pawikraya 
(merchandising).

Perkembangan dunia periklanan Indonesia menunjukan 
perkembangan yang baik jika dilihat dari pertumbuhan belanja iklan 
yang semakin membesar di berbagai media periklanan, baik media 
periklanan lini atas maupun media periklanan lini bawah juga media 
baru dalam bentuk internet yang memungkinkan interaktivitas antara 
pemasang iklan dan konsumen. Semakin besarnya belanja iklan ini 
dapat diamati dari semakin penuhnya siaran iklan di berbagai program 
acara televisi. Fenomena lain yang dapat membuktikan semakin 
membesarnya belanja iklan adalah tumbuhnya berbagai iklan luar-
griya yang didirikan di berbagai lokasi.

Periklanan atau reklame merupakan bagian yang tidak dapat 
terpisahkan dari bisnis modern. Kenyataan ini berkaitan erat dengan 
cara berproduksi industri modern yang menghasilkan produk-produk 
dalam kuantitas besar, sehingga harus mencari pembeli (Bertens, 2000 
: 263). 
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Iklan merupakan salah satu strategi pemasaran yang bermaksud 
untuk mendekatkan barang yang hendak dijual dengan konsumen. 
Dalam hal ini berarti dalam iklan kita dituntut untuk selalu mengatakan 
hal yang benar kepada konsumen tentang produk sambil membiarkan 
konsumen bebas menentukan untuk membeli atau tidak membeli 
produk itu (Keraf, 1993 : 142).

Periklanan mempunyai 2 (dua) fungsi, yaitu fungsi informatif dan 
fungsi persuasif. Tetapi pada kenyataannya tidak ada iklan yang semata-
mata informatif dan tidak ada iklan yang semata-mata persuasif. 
Iklan tentang produk baru biasanya mempunyai informasi yang kuat. 
Misalnya tentang tempat pariwisata dan iklan tentang harga makanan 
di toko swalayan. Sedangkan iklan tentang produk yang ada banyak 
mereknya akan memiliki unsur persuasif yang lebih menonjol, seperti 
iklan tentang pakaian bermerek dan rumah (Bertens, 2000 : 265). 

Tercampurnya kedua unsur yaitu, informatif dan unsur persuasif 
dalam periklanan membuat penilaian etnis terhadapnya menjadi lebih 
kompleks. Seandainya iklan semata-mata informatif atau semata-mata 
persuasif, tugas etika di sini bisa menjadi lebih mudah. Tapi pada 
kenyataannya tidak, sehingga etika harus bernuansa dalam menghadapi 
aspek-aspek etis dari periklanan (Bertens, 2000 : 265).

Teknik periklanan yang sekilas menyampaikan suatu pesan 
dengan begitu cepat, sehingga tidak dipersepsikan dengan sadar, tapi, 
tinggal di bawah ambang kesadaran. Teknik ini bisa dipakai di bidang 
visual maupun audio (Bertens, 2000 : 273). Karena pada dasarnya iklan 
adalah semu. Sebab, apa yang ditampilkan dalam iklan sekadar untuk 
menciptakan sebuah citra “merek”, disamping juga untuk kepentingan 
bisnis. Dan apa yang ditampilkan dalam iklan diformat sedemikian 
rupa supaya menarik perhatian masyarakat. Iklan seperti itu murni 
menampilkan realitas semu, tanpa terkecuali iklan layanan masyarakat. 
Iklan jenis itu sebenarnya tetap termasuk dalam ranah semu pula, 
hanya persentasenya lebih rendah.

Media iklan luar griya (outdoor adveertising) adalah bentuk iklan 
yang paling tertua. Sebagai media alternatif dalam beriklan, media luar 
ruang memiliki beberapa kualitas khusus yang tidak dimiliki media 
iklan lain (Supriyanto, 2008 : 26). Oleh karena itu, media luar ruang 
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masih sering dipakai karena dianggap memiliki efektivitas yang tinggi. 
Media ruang menjangkau khalayak luas dan jangka waktu penayangan 
materi yang cukup sehingga masih diminati para pengiklan hingga 
saat ini. Segmentasi iklan luar ruang tidak terbagi-bagi pada kalangan 
tertentu, melainkan bisa dilihat oleh siapapun.

Gambar 4.7. Pamflet di bangunan.

Gambar 4.8. Pamflet di tiang listrik.
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Gambar 4.9. Iklan baliho raksasa.

Menurut W.H van Baarle dan F.E Holannder reklame berasal 
dari kata  re-clamare dalam bahasa Latin re artinya berulang 
sedangkan clamare adalah seruan. Reklame berisi iklan yang ditujukan 
untuk dilihat pejalan kaki maupun pengendara kendaraan bermotor 
yang melewatinya. Reklame adalah benda, alat perbuatan atau media 
yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial 
memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk 
menarik perhatian khalayak terhadap barang, jasa, orang atau badan 
yang dapat dilihat, dibaca, didengar maupun dinikmati oleh publik.

Tempelan pamflet, poster, selebaran, papan billboard, bahkan yang 
mulai berkembang saat ini berupa videotron menjadi hal yang tidak 
jarang kita jumpai pada tiang, tembok, pohon, maupun fasilitas publik. 
Iklan-iklan komersial luar ruang tersebut ditempel secara sengaja di 
tempat ramai agar dapat dilihat dan menarik perhatian masyarakat, 
seperti yang sering kita dapati di bawah jembatan, pada persimpangan 
jalan raya saat kendaraan berhenti maupun pohon atau tiang listrik. 
Strategi semacam inilah yang diatur sedemikian rupa supaya pengemudi 
kendaraan terutama pengendara motor menyempatkan diri untuk 
membaca atau sekadar melihat iklan. Keberadaan iklan-iklan tersebut 
jelaslah mengganggu keindahan tata ruang. 

Etika (ethics) adalah salah satu cabang filsafat, yang mencakup 
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filsafat moral atau pembenaran-pembenaran filosofi (phylosophical 
judgments). Sebagai suatu falsafah, etika berkenaan dengan moralitas 
beserta persoalan-persoalan dan pembenaran-pembenarannya. Dan 
moralitas merupakan salah satu instrumen kemasyarakatan apabila 
suatu kelompok sosial menghendaki adanya penuntun tindakan (action 
guide) untuk segala pola tingkah laku yang disebut bermoral (Labodo, 
2016 : 32).

Etika agama mengajarkan kita bahwa alam bukan semata-mata 
alat untuk mencapai tujuan komsumtif. Etika yang diajarkan agama 
terhadap alam mengantarkan kita untuk membatasi diri sehingga 
tidak terjerumus ke dalam pemborosan (Ridwan, 2011 : 75). Etika 
dalam perspektif islam juga telah tertuang dalam setiap ajaran moral, 
etika, muamalat dalam islam. Misalnya setiap tindakan ekonomi 
tidak dapat dilepaskan dari tauhid, fiqih, akhlak, dan ibadah. Jadi, 
dengan membahas tauhid, fiqih, akhlak, dan ibadah, sebenarnya telah 
membahas etika ekonomi.

Dalan uraian Etika Kehidupan Berbangsa berdasarkan TAP MPR 
Nomor VI/MPR/2001. Etika ekonomi dan bisnis dimaksudkan supaya 
prinsip dan perilaku ekonomi dan bisnis, baik oleh perseorangan, 
instansi maupun pengambil keputusan dalam bidang ekonomi dapat 
melahirkan kondisi dan realitas ekonomi yang bercirikan persaingan 
yang jujur, berkeadilan, mendorong berkembangnya etos kerja 
ekonomi, daya tahan ekonomi dan kemampuan saing, dan terciptanya 
suasana kondusif untuk pemberdayaan ekonomi yang berpihak kepada 
rakyat kecil melalui kebijakan secara berkesinambungan. Etika ini 
diharapkan dapat mencegah terjadinya praktek-praktek monopoli, 
oligopoly, kebijakan ekonomi yang mengarah kepada perbuatan 
korupsi, kolusi dan nepotisme, diskriminasi yang berdampak negatif 
terhadap persaingan sehat, dan keadilan serta menghindarkan perilaku 
menghalalkan segala cara dalammemperoleh keuntungan.

Dalan uraian Etika Kehidupan Berbangsa berdasarkan TAP MPR 
Nomor VI/MPR/2001. Etika lingkungan menegaskan pentingnya 
kesadaran menghargai dan melestarikan lingkungan hidup serta 
penataan tata ruang secara berkelanjutan dan bertanggung jawab.

Tercampurnya unsur informatif dan persuasif dalam iklan 
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menyebabkan Pemerintah Indonesia kebingungan sehingga mereka 
mengusahakan untuk menyusun kode etik periklanan yang melibatkan 
berbagai pihak. Kode etik ini merupakan tuntunan bagi terbinanya 
perilaku masyarakat periklanan yang tertib, sehat, dan bertanggung 
jawab. Kode etik yang tertulis dalam Etika Pariwara Indonesia (EPI) 
merupakan landasan untuk masyarakat periklanan dan berfungsi 
mengatur kehidupan periklanan yang dilaksanakan oleh masyarakat 
periklanan Indonesia. Namun, dengan adanya EPI ini belum menjamin 
sepenuhnya bahwa iklan semakin bertanggung jawab.

Mengamati fenomena yang berkembang di Indonesia beberapa 
tahun terakhir ini, ada indikasi bahwa nilai-nilai etika telah 
termarjinalisasi, sehingga tidak efektif sebagai pemandu tingkah laku 
sosial. Pada saat yang sama, hukum pun tidak menjamin dapat menjaga 
harmoni kehidupan bersama, mencegah terjadinya tindak kekerasan, 
ketidakadilan dan diskriminasi. Idealisme negara hukum terletak jauh 
jaraknya dari kenyataan kehidup sehari-hari.

Ironinya pelanggaran terhadap EPI dapat dilihat secara kasat mata 
salah satunya dari berbagai iklan luar griya yang dipasang di berbagai 
tempat, terutama ruang publik, tanpa mempedulikan keselamatan 
publik yang berada di sekitarnya. Salah satu fenomena yang jelas 
terlihat adalah baliho para kandidat yang bertarung dalam pemilu baik 
legislatif maupun eksekutif, dari tingkat lokal sampai tingkat nasional. 
Baliho-baliho yang berisikan iklan politik acapkali dipasang dengan 
konstruksi yang lemah, karena hanya dibuat dari bambu dan tripleks. 
Tidak mengherankan jika musim hujan, yang seringkali disertai angin, 
baliho iklan politik roboh dan menimpa pengguna jalan yang ada di 
sekitarnya.

Kita seharusnya dapat memandang lepas ke langit tanpa terhalang 
papan-papan iklan dan reklame, bisa memandang dengan nyaman 
bangunan-bangunan artistik yang bersih dari tempelan brosur dan 
selebaran, leluasa dalam melihat rambu-rambu lalu lintas tanpa 
terhalang apapun, dan masih banyak lagi manfaat yang diperoleh bila 
ruang publik tidak dirampas. Ironinya, iklan-iklan tersebut seolah 
menjadi makanan khas bagi para pengemudi kendaraan bermotor di 
sepanjang jalan yang dilewati. Masyarakat hanya dipandang sebagai 
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target pasar yang siap dijejali iklan-iklan. Akibatnya, berujung pada 
sikap konsumtif masyarakat. Itu jelas tidak sesuai dengan budaya Yogya 
yang bersahaja dan slogan Yogya Berhati Nyaman.

Dalam Etika Pariwara Indonesia iklan luar griya tidak boleh 
ditempatkan sedemikian rupa sehingga menutupi sebagian atau seluruh 
iklan luar griya lain yang sudah lebih dulu ada di tempat itu. Namun 
banyak baliho yang berukuran besar yang menutupi iklan baliho lain 
yang berukuran lebih kecil ketika dilihat dari beberapa sudut, seperti 
baliho yang terdapat di Jalan Wates KM. 7.

Kemudian pada peraturan lainnya konstruksi maupun bidang 
iklan harus tampil harmonis secara fisik maupun estetika, terhadap 
bangunan, lingkungan, atau kota, sesuai dengan peraturan daerah 
yang berlaku. Ironinya masih tidak semua billboard memiliki izin dari 
pemerintah daerah. 

Iklan luar griya tidak boleh menutupi pandangan pelalu lintas, 
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. Namun tetap masih 
banyak baliho besar yang menghalangi pemandangan pelalu lintas 
seperti yang terjadi di sepanjang Jalan Kaliurang, DIY, selain itu tedapat 
juga beberapa pamflet yang terdapat di tiang listrik di sepanjang Jalan 
Protokol DIY.

Iklan luar griya seharusnya dapat ditata dengan rapi agar 
tidak berdampak pada kesemrawutan tata ruang, kemananan, juga 
keselamatan publik. Peran pemerintah daerah sangat diperlukan 
dalam memberi penegasan terhadap para pemilik baliho supaya dapat 
menjaga aset daerah berupa bangunan-bangunan, fasilitas umum, 
dan lain sebagainya. Pemerintah daerah harus mengatur agar iklan 
luar ruang tidak mengganggu keindahan dan kenyamanan. Dengan 
begitu, harapannya pemerintah tidak hanya fokus pada kemanfaatan 
berupa pendapatan yang diperoleh dari iklan luar ruang, melainkan 
juga memikirkan dampak-dampaknya bagi masyarakat dan tata kota.

Saat ini Jogja sedang mengalami darurat sampah visual dikarenakan 
peningkatan papan reklame yang semakin menjamur, akan tetapi 
masih banyak papan reklame yang bertuliskan “Space for Rent” hal 
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ini menjadi tanda tanya besar, mengapa jumlah papan reklame dapat 
semakin banyak sedangkan disisi lain masih banyak papan reklame 
yang sepi dari pengiklan, kemudian ditambah lagi dengan semakin 
menjamurnya iklan tempelan yang marak di sudut Kota Jogja.

Walaupun izin dan pajak reklame memang memberi sumbangan 
pada pendapatan daerah yang secara tidak langsung juga dapat 
digunakan untuk keperluan kebutuhan masyarakat. Namun, di sisi lain 
Pemerintah tidak bisa lepas tanggung jawab begitu saja setelah selesai 
membuat dan mengesahkan regulasi mengenai izin dan pajak reklame.
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Keyakinan di Dalam Iklan, Bolehkah?

Muhammad Diva Permadi

Seringkah anda melihat berbagai macam iklan dalam kehidupan 
anda? Iklan apa saja yang anda lihat? Dari media mana saja iklan tersebut 
muncul? Berapa banyak iklan yang tayang dalam perhari? Tentunya 
akan ada beragam jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut 
dan bisa dipastikan jumlahnya lebih dari satu. Zaman yang semakin 
berkembang menuntut kita untuk terus melakukan inovasi, alhasil dari 
inovasi tersebut memunculkan berbagai macam produk yang hadir 
dalam membantu kehidupan kita. Lalu bagaimana agar produk-produk 
tersebut bisa laku terjual? Ya, salah satu jawabannya ialah dengan iklan. 
Dunia periklanan mulai berkembang pesat semenjak awal abad ke-20 
disaat pertumbuhan ekonomi yang mulai meninggi di daerah Eropa 
dan Amerika. Mulai banyak perusahaan yang menginvestasikan dana 
mereka dalam periklanan (Muktaf, 2015 : 1).

Dalam periklanan kita temukan sebuah kombinasi kreativitas, 
riset pemasaran dan pembelian media berdasarkan perhitungan yang 
ekonomis. Memang tidak dipungkiri kegiatan periklanan bisa menelan 
biaya yang tidak sedikit, namun apabila didasarkan dengan tujuan 
serta perhitungan yang jelas maka semuanya bisa dibenarkan. Yang 
penting semua kegiatan tetap efektif agar dapat mencapai sasaran dan 
menjamin keuntungan perusahaan (Jefkins, 1996 : 6). Maka dari itu 
diperlukan rencana dan strategi dalam merancang sebuah iklan. Maka 
dari itu sebuah iklan perlu menambahkan bumbu-bumbu kreatifitas 
agar dapat menarik perhatian khalayak ramai. Dari sebuah iklan itu 
pula bisa dibentuk citra akan sebuah produk. Iklan turut memiliki 
peran yang signifikan dalam mempengaruhi lakunya sebuah produk. 
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Dengan iklan, sebuah perusahaan bisa memelakukan branding 
produk mereka dengan turut menanamkan sugesti-sugesti tertentu 
kepada masyarakat. Sebut saja iklan produk minuman energi Kukubima 
dengan tagline “Roso!”. Atau produk kendaraan bermotor merek 
Yamaha “Semakin di Depan”. Bahkan tak jarang kita terbiasa dengan 
merek suatu produk dan terus menggunakan merk tersebut pada merk 
yang berbeda. Contohnya air mineral “Aqua”, apapun merknya namun 
ketika melihat air mineral yang terbesit di pikiran kita adalah “Aqua”.

Beberapa media iklan yang populer diantaranya media cetak, 
media baru (online), televisi, serta luar griya Salah satu media iklan yang 
masih sering digunakan ialah media luar griya atau luar ruang. Beberapa 
contoh iklan luar griya adalah baliho, spanduk, billboard, dan lainnya. 
Media luar griya masih menjadi pilihan terbaik untuk memasarkan 
suatu produk. Meskipun hanya ditaruh pada satu lokasi, namun akan 
ada banyak masyarakat yang melihat karena melewati lokasi tersebut. 
Apalagi di lokasi-lokasi strategis seperti di dekat lampu alat pemberi 
isyarat lalu lintas (APILL) dimana banyak kendaraan bermotor yang 
melintas. Hal ini membuat media luar griya memiliki jangkauan yang 
luas khususnya pada pasar lokal. Selain jangkauan yang luas, iklan 
berbasis outdoor juga bisa membuat masyarakat terpapar iklan berkali-
kali sehingga mampu meningkatkan brand awareness dari produk 
yang diiklankan. Kemudian dengan menampilkan gambar yang besar, 
cerah, model yang bergerak atau bahkan dilengkapi dengan lampu 
yang warna-warni untuk menambah efek dramatis serta memancing 
perhatian khalayak. Ditambah lagi billboard atau media luar ruang 
lainnya yang menggunakan cahaya lampu membuat pesan di dalam 
iklan tersebut akan terbaca siang dan malam atau bisa dikatakan iklan 
media luar selalu terpampang 24 jam. Beberapa keunggulan inilah 
yang masih menjadi pertimbangan produsen untuk tetap memilih luar 
ruang sebagai media untuk beriklan.

Berbagai produk diiklankan melalui media luar griya, mulai dari 
sabun deterjen hingga kendaraan bermotor. Salah satu produk yang 
sering diiklankan pada media luar griya adalah perumahan. Biasanya 
sebuah iklan perumahan menggunakan billboard besar sebagai 
medianya sehingga gampang untuk dilihat oleh masyarakat. Juga 
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dilengkapi dengan berbagai alat pendukung seperti lampu led agar tetap 
terlihat meskipun matahari telah terbenam. Dengan menampilkan 
gambar rumah serta lingkungan yang asri dan tak lupa pula dengan 
inovasi-inovasi andalan yang dijualkan seperti suasana nyaman, 
parkiran luas, dekat dengan pusat perbelanjaan, cicilan ringan dan 
bahkan konsep syariah. Konsep ini memang awalnya terdengar asing 
bagi masyarakat karena menggunakan bahasa Arab. Konsep syariah ini 
dibawakan oleh umat muslim dengan mengikuti ajaran dari Rasulullah 
saw yang turut menyebutkan dalam suatu hadist yang artinya,

“Para rasul tak ubahnya bagaikan saudara sebapak, ibunya 
(syariahnya) berbeda-beda sedangkan dinnya (tauhidnya) satu” 
(HR Bukhari, Abu Dawud, dan Ahmad). 

Oleh karena itu, syariah Islam sebagai suatu syariah yang dibawa 
oleh rasul terkahir mempunyai keunikan sendiri yaitu menyeluruh 
atau komprehensif. Yang berarti syariah Islam turut merangkum 
seluruh aspek kehiduapn baik ibadah maupun sosial (al-Hakimi dalam 
Antonio, 2001: 4).

Terdapat banyak perbedaan pada perumahan berkonsep syariah 
dengan yang konvensional. Beberapa lingkungan pada perumahan 
syariah dibuat sedemikian rupa untuk mendukung proses ibadah 
sesuai ajaran agama Islam. Mulai dari tempat ibadah, pengajian, 
latihan memanah, dan masih banyak lagi. Intinya lingkungan 
pendukung perumahan ini memang dibuat untuk memanjakan serta 
memaksimalkan proses ibadah umat muslim. Selain itu dalam proses 
pembayaran, konsep syariah ini tidak mengenal yang namanya riba. 
Riba secara bahasa bermakna ziyadah (tambahan). Dalam pengertian 
lain, riba juga berarti tumbuh dan membesar (Saeed dalam Antonio, 
2001 : 37). Dan secara teknis riba berarti pengambilan tambahan dari 
harta pokok atau modal. Sehingga riba memiliki pengertian yang 
hampir mirip dengan sistem bunga. Pada saat penerapan sistem anti 
riba, maka berapapun nominal transaksi yang sudah ditetapkan saat 
akad maka tetap akan segitu meskipun pembayarannya dilakukan 
dalam bertahun-tahun (Purnamasari & Suswimarno, 2011: 42).
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Gambar 4.10. Iklan Perumahan Syariah di Temenggung, Jawa Tengah.

Pada contoh gambar di atas bisa kita liat berbagai inovasi yang 
diunggulkan seperti tanpa riba, tanpa sita, dan bisa diangsur sampai 10 
tahun. Dan secara tidak langsung iklan tersebut turut mengumandangkan 
bahwa perumahan ini hanya untuk masyarakat muslim saja. Terbukti 
dengan tulisan yang mengkampanyekan anti riba karena riba itu salah satu 
perbuatan dosa besar. 

Iklan ini seolah-olah menjual agama dengan menggunggulkan anti 
riba, yang merupakan salah satu dari syariat agama Islam. Sayangnya hal 
ini melanggar ketentuan Etika Pariwara Indonesia (EPI) tentang Agama 
pada pasal 2.28 yang berbunyi, “Agama dan kepercayaan tidak boleh 
diiklankan dalam apapun.” Selain itu pada iklan di atas terdapat kalimat 
“segera dibangun perumahan” yang berarti perumahan ini masih dalam 
proses pengerjaan atau belum jadi sepenuhnya. Dengan begitu perumahan 
tersebut mengiklankan produk namun wujud dari produk tersebut belum 
tercipta. Dan lagi hal ini turut melanggar ketentuan EPI tentang Ketiadaan 
Produk pasal 1.24 yang berbunyi, “Iklan hanya boleh dimediakan jika telah 
ada kepastian tentang tersedianya produk yang diiklankan tersebut.”

Beberapa pelanggaran tersebut menjadi bukti kurangnya kesadaran 
dan pemahaman akan pembuatan sebuah iklan. Sejatinya iklan yang baik 
merupakan iklan yang taat pada peraturan EPI, maka dari itu perlu adanya 
pemeriksaan sebelum iklan dimunculkan di hadapan umum. Pengiklan 
juga harus mengerti akan peraturan-peraturan yang ada di dalam EPI 
agar kejadian ini tidak terulang lagi. Dengan mengikuti EPI, kita turut 
menjalankan peraturan yang ada dan turut membantu masyarakat agar bisa 
memahami iklan dengan lebih mudah lagi.
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Iklan Rokok Mengandung Unsur Pornografi

Muhammad Waliyuddin

 

Media luar griya sudah ada jauh sebelum kemunculan media 
cetak apalagi media elektronik. Iklan luar griya adalah sebuah cikal 
bakal periklanan. Tetapi, perkembangannya di Indonesia kalah jauh 
dibandingkan dengan media yang lain, baik teknologi maupun dari sisi 
kreatif. Istilah “media luar griya” sudah digunakan (sebagai terjemahan 
“out of home media”), tapi praktiknya nyaris tidak berbeda dengan 
media luar ruang (outdoor media).

Dalam pengertian periklanan yang disebutkan oleh (Santoso, 2002) 
dapat dipahami bahwa ciri khas iklan adalah tidak hanya mengalihkan 
perhatian saja, namun yang paling penting adalah bagaimana proses 
pengalihan perhatian tersebut merujuk pada gaya persuasif. Frank 
Jefkins lebih sederhana lagi dalam menjelaskan apa itu periklanan. 
Ia menyebutkan bahwa periklanan merupakan cara menjual melalui 
penyebaran informasi. Hal yang senada juga dikatakan oleh Fred 
Danzig seorang pakar di bidang periklanan, bahwa periklanan dapat 
membuat konsumen tertarik untuk membeli sesuatu yang tidak 
dibutuhkan atau diinginkan bahkan konsumen rela membayar dengan 
harga lebih mahal (Santoso dalam Muktaf, 2015: 4).

Mungkin bahan acuan semacam inilah yang digunakan oleh 
para pembuat iklan dalam memproduksi suatu iklan tersebut guna 
mempromosikan atau mengenalkan produknya kepada khalayak 
umum hingga akhirnya dikonsumsi oleh khalayak umum itu pula. 
Namun disini, yang perlu diperhatikan adalah bagaimana aturan yang 
dietapkan dalam pembuatan iklan itu sendiri.

Banyaknya iklan-iklan produk rokok saat ini yang menawarkan 
berbagai macam jenis rokok seperti A Mild Sampoerna, Class Mild, 
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Marlboro dan lain-lain. Dengan gambar dan tagline yang dibuat 
menarik sehingga memungkinkan untuk siapa saja akan tertarik untuk 
mengonsumsi jika melihatnya. Ada berbagai macam iklan yaitu iklan 
televisi, iklan cetak, iklan luar griya dan iklan online. Dari berbagai 
macam iklan, yang akan dianalisis adalah iklan luar griya.

Gambar 4.11. Unsur pornografi pada iklan rokok A Mild Sampoerna.

Media iklan luar griya memiliki kualitas khusus yang tidak dimiliki 
media iklan lain yaitu iklan luar griya adalah bentuk komunikasi 
periklanan yang paling tua. Meski hanya menampilkan bentuk 
visual, namun saat ini iklan luar griya mengalami banyak perubahan. 
Berbagai inovasi dilakukan oleh para penyedia media, selain gambar 
juga dilengkapi dengan efek gerakan, hiasan, dan efek mencolok 
(Supriyanto, 2008: 26).

Berbeda dengan iklan lainnya yang pada umumnya menaati 
peraturan Etika Pariwara Indonesia (EPI), ada beberapa iklan luar griya 
yang tidak mengikuti peraturan Etika Pariwara Indonesia salah satunya 
adalah iklan A Mild Sampoerna. Di dalam iklan A Mild Sampoerna 
ini, terdapat beberapa peraturan EPI yang dilanggar, mulai dari gambar 
yang menggambarkan unsur pornografi. Pada gambar itu, terdapat 
pria dan wanita yang sedang berjalan sambil berpelukan dan terlihat 
mereka seperti sedang ingin berciuman. Kemudian dari taglinenya yang 
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bertuliskan “mula mula malu-malu, lama lama mau” dari taglinenya 
bisa dilihat bahwa A Mild Sampoerna ingin menampilkan seorang 
wanita yang awalnya malu-malu lalu pada akhirnya mau berciuman 
dengan pria yang berada disampingnya. 

Iklan yang mengandung unsur pornografi yang dipasang di pinggir 
jalan akan sangat berpengaruh kepada siapapun yang melihatnya. 
Apalagi, yang melihat iklan itu bukan hanya masyarakat yang sudah 
dewasa atau berumur berumur 18+ melainkan ada banyak anak-anak 
yang masih di bawah umur seperti anak SD, SMP, SMA juga dapat 
melihat iklan tersebut karena tempat pemasangan iklan luar griya yaitu 
pada tempat umum. Dan itu akan memberikan dampak buruk kepada 
mereka yang masih di bawah umur. Tidak diragukan lagi, salah satu 
penyebab banyaknya kasus yang berbau seksual yang terjadi pada anak 
di bawah umur, disebabkan karena apa yang dilihatnya menstimulasi 
otak mereka untuk mempraktekkan tingkah laku menyimpang tersebut.

Diluar dari pembahasan unsur pornografi, pada saat ini sering 
dijumpai bahwa banyak anak-anak di bawah umur seperti anak SMP 
bahkan SD pun sudah mengenal rokok. Bukan hanya mengenal bahkan 
mereka tidak ragu untuk merokok tanpa memikirkan efek sampingnya 
seperti apa. Contohnya kesehatan, sangat disayangkan jika anak-anak 
menderita penyakit pernafasan yang disebabkan oleh merokok, apalagi 
di usia mereka yang bisa dikatakan masih sangat belia.

Kegiatan periklanan di Indonesia memiliki ketentuan-ketentuan 
yang diatur oleh hukum dan etika yang harus ditaati oleh para 
pengiklan. Sehingga adanya batasan-batasan yang harus diketahui dan 
dijadikan pedoman untuk menentukan yang disebut sebagai perilaku 
etis, bukan hanya urusan satu pihak. Secara individual, pengiklan harus 
punya ajaran moral sendiri. Industri advertising memberikan kode 
etik perilaku dan standar regulasi sendiri. Pemerintah menetapkan 
peraturan praktik advertising melalui perangkat hukum (Moriarty, 
2011: 113).

Ada beberapa Etika Pariwara Indonesia yang masuk dalam iklan 
ini yaitu Etika Pariwara Indonesia 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 apa 
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pun”. Dari peraturan yang dilanggar dapat dilihat pada gambar iklan A 
Mild Sampoerna yang jelas mengarah pada erotisme dan seksualitas. 

Kemudian Etika Pariwara Indonesia menyebutkan pada pasal 1.27 
tentang Khalayak Anak-Anak yang berbunyi “Iklan yang ditunjukan 
kepada khalayak anak-anak tidak boleh menampilkan hal-hal 
yang dapat mengganggu dan merusak jasmani dan rohani mereka, 
memanfaatkan kemudahpercayaan, kekurangpengalaman, atau 
kepolosan mereka”. Sangat disayangkan jika iklan ini akan berdampak 
buruk kepada generasi muda yang bisa terpengaruh dengan iklan A 
Mild Sampoerna.

Hal tersebut juga melanggar norma kesopanan sekaligus 
melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) pasal 9 yang berbunyi, 
“Lembaga penyiaran wajib menghormati nilai dan norma kesopanan 
dan kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat.” Serta melanggar 
P3 pasal 16 yang berbunyi, “Lembaga penyiaran wajib tunduk pada 
ketentuan pelarangan dan/atau pembatasan program siaran bermuatan 
seksual.” Selanjutnya juga melanggar Standar Program Siaran (SPS) 
pasal 9 yang berbunyi, “(1) Program siaran wajib memperhatikan 
norma kesopanan dan kesusilaan yang dijunjung oleh keberagaman 
khalayak baik terkait agama, suku, budaya, usia, dan/atau latar belakang 
ekonomi. (2) Program siaran wajib berhati-hati agar tidak merugikan 
dan menimbulkan dampak negatif terhadap keberagaman norma 
kesopanan dan kesusilaan yang dianut oleh masyarakat.”

Kesimpulan bahwa iklan rokok A Mild Sampoerna ini tidak 
memberikan nilai positif kepada masyarakat melainkan memberikan 
nilai negatif karena melanggar EPI dan juga norma-norma yang telah 
disepakati oleh masyarakat yang mana bisa berdampak buruk bagi 
kehidupan pemuda-pemudi yang ada di Indonesia. Karena yang akan 
melanjutkan bangsa ini adalah generasi muda. Siapa lagi penerus bangsa 
jika bukan mereka? Patutnya kita memberikan nilai-nilai positif yang 
bisa berdampak baik kepada mereka. Siapa lagi yang akan memberikan 
nilai positif jika bukan anda sebagai para pengiklan?
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Eksploitasi Perempuan pada Iklan Perumahan

Syafrie Achmad Ramadhani

Seiring dengan berkembangnya industri periklanan saat ini, media 
yang digunakan juga ikut berkembang. Dengan semakin beragamnya 
media, pemasangan iklan juga akan merasa lebih bebas dalam memilih 
media yang akan digunakan sebagai sarana untuk mengiklankan 
produknya, selain itu pemasang iklan juga lebih mudah dalam memilih 
pasar yang akan dituju.

Iklan luar ruang sudah banyak sekali bermunculan di kota-kota 
besar maupun di daerah-daerah, hal tersebut dikarenakan banyaknya 
anggapan bahwa media luar ruang adalah suatu media yang efektif 
untuk beriklan. Iklan luar ruang menjadi alternatif bagi pengiklan 
karena media ini dianggap bisa menjangkau semua lapisan masyarakat, 
selain itu media-media yang lain seperti televisi dianggap sudah kurang 
efektif lagi.

Iklan selalu hidup dan berada kapan saja dan dimana saja dalam 
kehidupan kita. Di Indonesia, pada masa perkembangannya, bentuk 
iklan bersandar pada bahasa verbal yang tertulis dan tercetak. Kekuatan 
utama iklan terletak pada bahasa, gambar, serta penggarapan kreatif 
tata letaknya. Setiap pengiklan selalu menginginkan agar produk 
yang di promosikan laku. Sebab efek langsung dan cepat terhadap 
penjualan menjadi salah satu ukuran keberhasilan iklan. Dalam rangka 
memenuhi maksud tersebut, maka di dalam memproduksikan sebuah 
iklan, bahasa dan gambar atau ilustrasi hendaknya digarap secara 
cermat. 

Dalam era yang sudah over communication dan over iklan, 
pembuat iklan harus kreatif. Jangan sampai pesan yang kita sampaikan 
dalam iklan menjadi tidak tersampaikan karena konsumen merasa 
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kesal melihat iklan yang dilihat atau ditayangkan. Iklan yang standar 
mungkin tidak mengesalkan hati konsumen, namun iklan itu juga 
tidak akan tertanam dalam benak konsumen. Sebaliknya, iklan yang 
baik akan tertanam di benak konsumen karena iklan-iklan tersebut 
mengandung unsur hiburan (Jaiz, 2014: 60).

Kreatifitas adalah kata sarat nilai dan melambangkan penilaian 
mutu. Sarat nilai untuk melihat bagaimana kreatifitas mengacu pada 
banyak aspek yang kompleks, begitu juga aspek pengalaman individu 
dalam menangkap sebuah ide atau gagasan. Sedangkan penilaian 
mutu seringkali mengacu pada sebuah produk hasil dari kreatifitas. 
Begitupun dengan iklan dari berbagai macam produk baik barang 
maupun jasa yang semakin berkembang dan menarik (De Bono dalam 
Muktaf, 2015: 102).

Namun, dari karya yang dihasilkan tersebut tidak semuanya dapat 
diperlihatkan secara bebas, tidak dengan mudahnya menayangkan iklan 
atas hasil karya yang telah dibuat. Ada beberapa undang-undang dan 
pedoman yang mengatur tata cara beriklan. Apalagi di Indonesia sangat 
menjunjung tinggi nilai dan norma yang berlaku dalam kehidupan sehari-
hari. Untuk itu, bagi semua pihak yang akan beriklan harus pintar-pintar 
memilih tema dan bahasa yang tidak melanggar aturan.

Salah satu topik dari etika bisnis yang menjadi sorotan sampai 
saat ini yaitu mengenai iklan jalanan. Iklan jalanan adalah suatu 
teknik mempromosikan sebuah produk dengan cara memasang iklan 
di tempat-tempat yang strategis, seperti di dekat lampu APILL (Alat 
Pemberi Isyarat Lalu Lintas), dimana banyak kendaraan bermotor 
yang melintas. Iklan memainkan peran yang sangat penting untuk 
menyampaikan informasi tentang suatu produk kepada masyarakat. 
Banyak iklan yang ditampilkan cenderung berlebihan untuk menarik 
konsumen agar memberi kesan dan pesan yang berlebihan tanpa 
memperhatikan berbagai norma, nilai moral dan juga Etika Pariwara 
Indonesia (EPI).

Ada banyak sekali iklan jalanan yang melanggar tentang Etika 
Pariwara Indonesia (EPI) salah satunya iklan perumahan yang berada 
di depan resto Lombok Idjo Semarang. Di iklan tersebut ada tagline 
yang menyebutkan “beli rumah langsung dapat istri muda” dan iklan 
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tersebut diperkuat dengan gambar seorang wanita muda dengan 
ekspresi menggoda. Memang dari sisi komunikasi desain iklan tersebut 
berhasil menarik perhatian karena menggunakan tagline tersebut. 

Gambar 4.12. Iklan perumahan di depan resto Lombok Idjo Semarang.

Tetapi secara etika, iklan tersebut sangat menyalahi aturan dan 
membuat khalayak salah persepsi. Dengan jelas dalam pedoman Etika 
Pariwara Indonesia (EPI) yang mana telah dicantumkan pada pasal 
1.13 tentang Hiperbolisasi yang berbunyi “boleh dilakukan sepanjang ia 
semata-mata dimaksudkan sebagai penarik perhatian atau humor yang 
secara sangat jelas berlebihan atau tidak masuk akal, sehingga tidak 
menimbulkan salah persepsi dari khalayak yang disasarnya”. Dan juga 
juga pada pasal 3.2 tentang Perempuan yang berbunyi “iklan tidak boleh 
melecehkan, mengeksploitasi, mengobjekkan, atau mengornamenkan 
perempuan sehingga memberi kesan yang merendahkan kodrat, 
harkat, dan martabat mereka”.
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Kemudian pada iklan tersebut terdapat kalimat “harga 250 juta” 
kalimat ini juga kurang jelas karena hanya mencantumkan harga 
tetapi tidak dengan fasilitas yang didapatkan. Menurut pasal 1.6 
tentang Pencantum Harga yang berbunyi  “jika harga suatu produk 
dicantumkan dalam iklan, maka ia harus ditampakkan dengan jelas, 
sehingga konsumen mengetahui apa yang diperoleh dengan harga 
tersebut”. Selanjutnya, pada iklan tersebut ada kalimat “plus tambah 
uang 100 juta setahun” sedangkan menurut Ejaan Yang Dibenarkan 
(EYD) tata cara penulisannya yang kurang benar dan juga secara logika 
promo tersebut tidak masuk akal karena mendapatkan uang selama 
setahun.

Iklan adalah informasi yang isinya membujuk khalayak banyak 
supaya tertarik kepada barang atau jasa yang ditawarkan. Pada 
dasarnya, iklan memiliki aturan-aturan yang melekat sehingga 
produsen tidak boleh menyiarkan atau mencantumkan iklan yang 
melanggar norma dan aturan tersebut baik secara tertulis, lisan maupun 
metode penyampaian yang dilakukan. Walaupun pada dasarnya, iklan 
tersebut bertujuan untuk memberikan pesan yang menyatakan produk 
mereka dan juga bermaksud menjelaskan manfaat yang lebih baik 
dibandingkan produk lain, iklan di atas menyalahi aturan yang ada di 
dalam Etika Pariwara Indonesia (EPI).

Sebaiknya, iklan yang dibuat oleh pengiklan harus sesuai dengan 
standar EPI agar tidak menimbulkan ambigu di dalam persepsi 
masyarakat yang melihat iklan tersebut, khususnya pada anak-anak di 
bawah umur. Apalagi, pada iklan di atas terdapat kata-kata “Istri Muda” 
yang sebenarnya itu hanya sebuah singkatan dari “Investasi Rumah 
Idaman Murah dan Aman”. Hal ini membuat orang-orang yang sekilas 
lewat di jalan tersebut, hanya menangkap sebagian informasi yang ada 
dalam iklan itu. Terlebih lagi, tulisan “Istri Muda” ditulis dengan huruf 
capital berukuran lebih besar daripada kepanjangan dari singkatan itu, 
sehingga masyarakat pasti akan terfokus pada singkatan tersebut. 
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Sekolah (OSIS). Di organisasi ini, ia tidak hanya 
berorganisasi melainkan juga belajar kamera, 
shingga membuatnya semakin tertarik ke dunia 
fotografi, setelah SMA dunia perkuliahan yang 
diambil Luthfiy di Universits Muhammadiyah 
Yogyakarta (UMY) Ilmu komunikasi, yang mana 
hal ini terinspirasi dari kegemarannya dalam 
bidang fotografi. Luthfiy juga masuk dalam 
organisasi Fotografi Komunikasi 053 (Fotka) 
dan mengikuti pendidikan dasar Fotka, hingga 
sekarang ia masih menekuni dunia fotografi dan 
juga berenang.

Nuha Allisya Huda, anak pertama dari empat 
bersaudara yang lahir di Bantul. Perempuan yang 
akrab disapa Nuha ini lahir pada tanggal 15 Juni 
1998 dan menempuh pendidikan S1 jurusan 
Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah 
Yogyakarta (UMY). Sebelumnya ia bersekolah 
di SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta.

Pungki Annistya Kesuma atau akrab dipanggil 
Pungki, lahir di Padang pada tanggal 31 Maret 
1997. Gadis yang memiliki hobi menonton film dan 
travelling ini merupakan salah seorang penggemar 
berat serial Harry Potter, hal ini yang membuat dia 
ingin menjadi penulis serial fiksi. Setelah lulus dari 
SMA Negeri 3 Magelang, Pungki melanjutkan 
pendidikannya di Universitas Muhammadiyah 
Yogyakarta (UMY) dan mengambil jurusan Ilmu 



128 | Iklannya Direvisi Dulu Lur !

Komunikasi di sana. Ia memiliki cita-cita menjadi 
dokter hewan, selain itu ia juga bercita-cita untuk 
menerbitkan novel fiksi dan berkeliling dunia 
untuk membuat buku tentang kota-kota yang ada 
di seluruh dunia. Anak kedua dari dua bersaudara 
pasangan Ahmad Warsun Wahyani dan Sri Utami 
ini memiliki kecintaan pada hal-hal yang berbau 
luar negeri. Kecintaannya inilah yang membuat 
Pungki terus termotivasi untuk menggapai cita-
citanya berkeliling dunia.

Alnindya Nugrahani lahir di Sleman tanggal 
4 Mei 1998. Menempuh pendidikan S1 di 
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, jurusan 
Ilmu Komunikasi. Tergabung dalam organisasi 
Karang Taruna Dusun dengan jabatan Koordinator 
Divisi Komunikasi Jaringan dan Media, tergabung 
juga dalam manajemen tim sepak bola lokal Desa 
Banyuraden dalam divisi media. 

Hilmannuraziz Romadhoni Bima Putratama. 
Lahir di Bantul, Yogyakarta, 15 Januari 
1998. Merupakan pemimpin tertinggi dari 4 
bersaudara, daripada pasangan Giyanto dan 
Wiwiek A. Dengan hobi membahas tenologi 
terkini dan membuat visual yang bagus. Walau 
dilahirkan di tanah jawa, namun sejak kecil 
hingga belasan tahun tinggal lama di kabupaten 
Tabalong, Kalimantan Selatan. Dari taman 
kanak-kanak hingga sampai pada sekolah 
menengah atas kelas 2, sampai akhirnya satu 
tahun terakhir masa SMA-nya dilanjutkan di 
Bantul. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 
(UMY) merupakan tempat dimana mengemban 
ilmu hingga sampai pembuatan buku ini selesai 
dan Insyaallah dapat lulus dengan tepat waktu. 
Kesibukannya pernah mengerjakan program 
kerja di organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa 
FISIPOL, divisi Kominfo pada angkatan 
2017/2018.
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Larasati Tauhidia, dilahirkan di Pontianak, 
Kalimantan Barat. Penulis menjalakan 
pendidikan sarjana di Universitas 
Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) di Prodi 
Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan 
Ilmu Politik (FISIPOL). Tak hanya aktif sebagai 
mahasiswa di studi Ilmu Komunikasi, penulis 
juga aktif di UKM Student English Activity 
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (SEA 
UMY) sebagai anggota aktif dan Badan Eksekutif 
Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 
Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 
(BEM FISIPOL UMY) sebagai Sekretaris 
Dinas Komunikasi dan Informasi.   Selain 
aktif sebagai anggota SEA UMY dan menjabat 
di BEM FISIPOL UMY, banyak kepanitiaan 
pun pernah penulis lalui, diantaranya adalah 
sebagai Koordinator Acara E-Camp SEA 
UMY, Koordinator Publikasi Dokumentasi 
dan Dekorasi Big Agenda Ephoria SEA UMY, 
Koordinator Publikasi Dokumentasi dan 
Dekorasi Talkshow Otentik 2017, Koordinator 
Publikasi Dokumentasi dan Dekorasi Biru 
Puncak 2017, Steering Committee E-CAMP 
SEA UMY 2018, Steering Commitee Otentik 2.0 
2018, dan sebagainya. 

Nuraini Kurota Ayun Herwanto lahir di 
Pemalang, 13 Januari 1998. Anak perempuan 
ke-3 dari empat bersaudara ini menempuh 
pendidikan di Universitas Muhammadiyah 
Yogyakarta (UMY) jurusan Ilmu Komunikasi 
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) 
angkatan 2016. Pernah berpartisipasi menjadi 
panitia di Seminar Nasional Environment.
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Randa Sacha Satriawan, biasa di panggil 
Randa. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 
2 Desember 1991. Sempat tinggal di kota 
Yogyakarta dan surakarta namun sekarang 
menetap di Yogyakarta. Pendidikan yang 
ditempuh di SD Begalon 2 Surakarta dan SD 
Netral B Yogyakarta setelah itu melanjutkan 
di SMP Muhammadiyah 1 Yogyakarta, SMA 
Muhammadiyah 3 Yogyakarta dan berkuliah 
di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 
jurusan Ilmu Komunikasi angkatan 2010. Selain 
itu pernah mengikuti beberapa organisasi baik 
di dalam kampus maupun luar kampus seperti 
Fotografer Komunikasi 053 (Fotka 053), KFI, 
Komunitas Lubang Jarum Yogyakarta, Jalin 
Merapi. Selain berorganisasi, pernah menjadi 
volunteer di beberapa kegiatan yaitu, Drama 
1000 pelajar Muhammadiyah pra Muktamar 
1 Abad Muhammadiyah, Kontributor Jalin 
Merapi, FKY tahun 2014, pekan seni yogyakarta 
2013, colorful creative camp 2014. Saya juga 
pernah bekerja sebagai photographer dan art 
director di Agency Colorful Word Indonesia 
yang berkantor pusat di daerah Kemang, Jakarta 
Selatan pada tahun 2012 hingga 2013. setelah 
itu  pindah ke Agency Creativa Indonesia yang 
berkantor pusat di Yogyakarta sebagai kepala 
divisi fotografi dan videografi hingga sekarang.

Akhsanul Amal, lebih sering di panggil Akhsan 
ia lahir di Sleman pada tanggal 18 Maret 1998. 
Ia anak ke-2 dari 2 bersaudara dari pasangan 
Sofyan Haryanto dan Sunarsi Ismayawati. Ia 
menjalani study di Universitas Muhammadiyah 
Yogyakarta (UMY) jurusan Ilmu Komunikasi. 
Ia pecinta sekaligus penikmat sepak bola 
khususnya yang ada di Indonesia. Ia bercita-
cita ingin mempersatukan suporter sepak bola 
seluruh Indonesia.
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Arfan Sulistyo, pria kelahiran Bantul, 5 November 
1997 yang merupakan anak pertama dari 
pasangan Suparmin dan Sulistri Rahayu, ia sedang 
menginjak umur 20 tahun dan menjalani kuliah 
S1-nya di jurusan Ilmu Komunikasi Universitas 
Muhammadiyah Yogyakarta (UMY). Mempunyai 
bakat desain grafis sejak SMP membuat ia sering 
dibutuhkan oleh organisasi dan teman-teman 
yang membutuhkan jasanya. Terlebih ia juga aktif 
di organisasi Korps Mahasiswa Ilmu Komunikasi 
(KOMAKOM), dan juga Badan Eksekutif 
Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas 
Muhammadiyah Yogyakarta (BEM KM UMY). 
Banyak desain-desain poster yang sudah ia buat, 
bahkan isi dalam laptopnya penuh dengan berkas-
berkas desain grafis. CorelDraw menjadi makanan 
kesehariannya dalam menuangkan ide-ide dalam 
bentuk vektor. Ia juga pernah dipercaya untuk 
membuat desain logo salah satu komunitas sepeda 
yang sudah cukup terkenal di Yogyakarta.

Fitrantio Wahyu Ramadhan Kelahiran 
Grobogan, 26 Januari 1998. Anak pertama dari 
dua bersaudara pasangan Yoyon Sunaryono 
kelahiran Cepu Jawa Tengah dan Sulistyowati 
kelahiran Blora Jawa Tengah. Menempuh 
jenjang pendidikan di SDN 4 Purwodadi 
kemudian SMPN 3 Purwodadi, SMAN 1 
Toroh dan S1 di Universitas Muhammadiyah 
Yogyakarta Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 
Politik Program Studi Ilmu Komunikasi. Penulis 
aktif di organisasi Korps Mahasiswa Ilmu 
Komunikasi (KOMAKOM), pernah mengukuti 
program mengajar anak SD di Bantul pada 24 
maret sebagai volunter yang diselenggarakan 
oleh Fisipol Mengajar (FISMO). Penulis bisa 
dihubungi melalui Instagram @fitrantiowra, 
Facebook Fitrantio WR, dan Line tiowru. 
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Lutfen Kusuma P, atau yang lebih dikenal 
dengan nama Lutfen lahir di Depok, 10 Oktober 
1998, ia merupakan anak sulung dari empat 
bersaudara. Ia sedang menempuh pendidikan S1 
Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah 
Yogyakarta (UMY). Aktif dalam beberapa 
organisasi yaitu, menjadi anggota Ikatan 
Mahasiswa Muhammadiyah UMY sejak 2016, 
menjadi anggota LPPM Nuansa UMY sejak 
2016 dan Staff Kementrian Teknologi Informasi 
BEM KM UMY periode 2017/2018. Selain itu ia 
penah menjabat sebagai Ketua Umum IKRAMA 
Parung Villa, dan menjadi Ketua Bidang 
Keagamaan Karang Taruna Parung Villa.

Muhammad Diva Permadi atau biasa disapa 
Permadi yang lahir dari pasangan Yuseva Elvia 
dan Kardiyo. Lahir di Batam pada tanggal 25 Juli 
1998 kemudian melanjutkan studi di Universitas 
Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) jurusan 
Ilmu Komunikasi angkatan tahun 2016. Aktif di 
organisasi Fisipol Society Empowerment Club 
(FISMO Club) di divisi Pelatihan dan Pengajaran 
sebagai sekretaris divisi pada tahun 2017-2018. 
Pernah menjadi volunteer di beberapa acara yaitu 
acara Milad Fisipol UMY yang ke-36, Broadcaster 
Award ke-9, Fisipol Mengajar 2, Fisipol Mengajar 
3, dan Fisipol Mengajar 4.  Memiliki hobi 
mendengarkan musik dan memiliki ketertarikan 
terhadap berbagai perangkat audio seperti earbud, 
iem, headphone, dan lainnya.

Muhammad Waliyuddin yang lahir dari 
pasangan Natsir dan Siti Nurhayati di Penaraga, 
Bima NTB pada tanggal 18 April 1998. Jenjang 
pendidikan S1 di Universitas Muhammadiyah 
Yogyakarta Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
Program Studi Ilmu Komunikasi, yang pernah 
aktif di Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) 
Fotografi Komunikasi 053 (FOTKA). Pernah 
mengikuti pameran Fotografi yang bertemakan 
Jogja Apa Adanya pada tahun 2017. Dan pernah 
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menjadi Director Of Photography (DOP) 
R’Muck Production dalam remake film Dealova 
pada tahun 2017. Instagram @yadit_wlydn.

Syafrie Achmad Ramadhani, yang akrab disapa 
Saprek lahir di Kebumen, 22 Januari 1998, 
Lahir dari keluarga sederhana dan tumbuh 
kembang dalam budaya Islam dan Jawanya 
yang kental. Pernah bersekolah dasar di SD IT 
Ibnu Abbas dan sekolah tingkat menengah di 
SMP Muhammadiyah 2 Kebumen dan telah 
menyelesaikan sekolah menengah tingkat atas 
di MAN 2 Kebumen, yang saat ini tercatat 
sebagai mahasiswa aktif dalam melanjutkan 
tugas belajarnya di Universitas Muhammadiyah 
Yogyakarta dengan mengambil program 
studi Ilmu Komunikasi. Dimana dia memiliki 
kebiasaan unik, yaitu menggunakan dirinya 
sebagai alat percobaan untuk mendapatkan 
pengalaman dan pengetahuan barunya.
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