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Kata Pengantar

Kerukunan dan Penghormatan dalam Etika,
Sebuah Perspektif Etika Jawa

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)

Selama ini, teori-teori yang berasal dari peradaban Barat 
mendominasi kehidupan akademis di Indonesia. Kenyataan yang 
sebenarnya bukan hanya terjadi di Indonesia, namun juga terjadi di 
berbagai negara-negara di dunia Timur. Harus diakui, peradaban Barat 
yang berkembang  pesat sejak masa Pencerahan telah menjadi acuan 
dalam perkembangan ilmu pengetahuan, salah satunya adalah kajian 
mengenai etika.

Kajian tentang etika selama ini berasal dari pengkajian yang 
dilakukan oleh para pemikir di dunia Barat, sejak masa Aristoteles 
yang berlanjut sampai dengan kajian  etika di masa kontemporer. Kita 
perlu mengucapkan terima kasih atas pengkajian tentang etika yang 
dilakukan oleh Aristoteles dan para pemikir lainnya di dunia Barat, 
yang menjadi api terang yang mampu menerangi aktivitas kita dalam 
komunikasi. Salah satunya adalam praktek periklanan, kajian etika 
telah melahirkan Etika Pariwara Indonesia (EPI) yang menjadi etika 
terapan (applied ethics) dalam ranah periklanan di Indonesia.

Perlunya mengkaji etika komunikasi dengan menggalinya dari 
kearifan lokal (local wisdom) bukan berarti mengandaikan bahwa 
kajian etika dari dunia Barat salah atau tidak tepat sebagai etika yang 
digunakan untuk mendedah etika di dunia Timur. Keperluan menggali 
etika komunikasi yang berdasarkan kearifan lokal lebih dilatarbelakangi 
untuk memperkaya kajian komunikasi. Keberagaman perspektif dalam 
kajian komunikasi, dalam hal  ini secara lebih spesifik kajian tentang 
etika komunikasi yang diterapkan dalam aktivitas periklanan, akan 
memperkaya ilmu komunikasi.
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Tulisan singkat ini akan mengantarkan kita pada gagasan untuk 
menempatkan ajaran kearifan lokal Jawa sebagai sumber etika 
komunikasi dalam periklanan. Masyarakat Jawa dikenal sebagai 
masyarakat yang menjaga prinsip kerukunan dan menghindari 
terjadinya konflik.

Ada dua kaidah yang paling menentukan pola pergaulan 
masyarakat Jawa, menurut Hildred Geetrz. Kaidah pertama 
menyebutkan bahwa dalam setiap situasi  manusia hendaknya bersikap 
sedemikian rupa hingga tidak sampai menimbulkan konflik. Kaidah 
kedua menuntut, agar manusia dalam cara bicara dan membawa diri 
selalu menunjukan sikap hormat terhadap orang lain sesuai dengan 
derajat dan kedudukannya (Geertz dalam Suseno, 2001 : 38). Kaidah 
pertama berkaitan dengan prinsip kerukunan, sedangkan kaidah kedua 
berkaitan dengan prinsip hormat.

Perang iklan yang terjadi misalnya, dalam perspektif etika Jawa 
bisa menciptakan ketidakrukunan. Memang benar bahwa iklan tujuan 
utamanya adalah mempromosikan barang dan jasa, sehingga salah 
satu pendekatan yang sering diambil adalah dengan membandingkan 
produk barang atau jasa tertentu dengan barang atau jasa lain. Fenomena 
ini bisa dilihat dalam perang tarif antar operator seluler yang berujung 
pada perang iklan. Hal ini tentu saja mendorong terjadinya konflik 
antar operator seluler yang termanifestasikan dalam perang iklan yang 
terjadi di antara mereka.

Berkurangnya kaidah yang berkaitan rasa hormat misalnnya 
adalah terabaikannya penghormatan terhadap hak-hak konsumen. 
Pendekatan superlatif dengan mengklaim produk yang diiklankan 
sebagai yang nomor satu, klaim sebagai satu-satunya dan jaminan 
100% bisa dirujuk sebagai iklan yang mengabaikan hak-hak konsumen.  
Contoh lain dari berkurangnya penghormatan ini adalah iklan yang 
melecehkan pesaing. Tentu jika terjadi pelecehan terhadap pesaing, 
maka pesaing akan tidak tinggal diam. Mereka akan ganti menyerang 
iklan yang melecehkan produknya. Diabaikan penghormatan ini bisa 
mendorong terciptanya ketidakrukunan.

Etika Pariwara Indonesia (EPI) sebagai “kitab suci” dalam perilaku 
periklanan di Indonesia sebenarnya sudah mengatur banyak hal 
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tentang moralitas periklanan. Moralitas berasal dari kata moral. Dalam 
studi etika, kata yang dekat dengan kata etika  adalah kata moral. 
Sebagaimana kata etika yang berasal dari Yunani Kuno, kata moral 
juga berasal dari bahasa tersebut, yaitu mos yang dalam bentuk jamak 
berubah bunyi menjadi mores. Arti dari kata ini adalah kebiasaan, adat. 
Wajar jika kedua kata ini sering berdampingan dalam penggunaannya, 
karena memang secara etimologis keduanya memiliki makna yang 
serupa (Bertens, 2005:5).

Etika Jawa bisa menjadi sumber dari etika, termasuk di dalamnya 
etika periklanan. Pada prakteknya memang EPI yang menjadi pedoman, 
namun keragaman perspektif dalam mengkaji etika periklanan akan 
memperkaya EPI, dalam apresiasi maupun ratifikasi terhadap EPI. 
Prinsip kerukunan dan penghormatan yang menjadi gagasan utama 
dalam tulisan ini misalnya, akan mendorong perilaku periklanan yang 
sehat. 

Selain etika Jawa, sumber-sumber lain bisa menjadi mata air 
dalam kajian etika periklanan untuk memperkaya perspektif EPI. 
Ajaran agama dan kearifan lokal di berbagai daerah di Indonesia 
adalah mata air yang tidak akan pernah habis yang bisa dikaji. Dengan 
demikian, apresiasi terhadap EPI akan semakin kaya, serempak pula 
akan membuka perspektif baru kala EPI mengalami ratifikasi. 

Yogyakarta, 7 April 2018
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Bagian 1
Iklan Media Cetak
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Wahana Pelanggaran Iklan pada Koran 
Kedaulatan Rakyat dan Merapi

Joko Aji Suryawan

Sejarah mencatat keberadaan surat kabar dimulai sejak ditemukannya 
mesin cetak di Jerman oleh Johan Guternberg. Prototype surat kabar 
pertama kali diterbitkan di Bremen Jerman tahun 1609 dan di tahun yang 
sama surat kabar sederhana lahir Strsborg. Baru pada tahun 1620 bentuk 
surat kabar sesungguhnya ada di Hamburg, Vienna, Amsterdam dan 
Antwerp (Wahyuni, 2014 : 47). Sejak saat itu media masa terus berkembang 
dan telah menjadi industri. Dalam dunia industri tentu saja aspek komersial 
juga diperhatikan, sekalipun itu industrinya merupakan industri media. 
Selain mendapatkan keuntungan dari penjualan, industri media juga 
menggunakan cara-cara lain, salah satunya adalah menyediakan ruang 
untuk iklan. Misalnya, penggunaan media masa Koran yang banyak 
digunakan untuk mengiklankan produk baik barang maupun jasa. 
Keunggulan memasang iklan melalui koran ialah fleksibel, tepat waktu, 
dipercaya, diterima luas, local market coverage (Sulaksana, 2003 : 98).

Koran Kedaulatan Rakyat dan Koran Merapi juga merupakan indus-
tri media yang tidak luput dari penggunaan kolom iklan. Kedaulatan 
Rakyat adalah Koran yang pertama kali dirintis oleh H Samawi dan  M 
Wonohito. Edisi perdana Koran ini adalah 27 September 1945. Koran yang 
diterbitkan oleh PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta ini terbit setiap 
hari dan dijual dengan harga Rp 3.000,00 yang terdiri dari 20 halaman 
dengan 12 rubrik. Koran Merapi merupakan Koran yang tergabung dalam 
KR Group, bertebal 12 halaman berisikan 9 rubrik ini dijual seharga Rp 
2.000,00 dengan pendistribusian di wilayah DIY, Klaten dan Magelang.

Sebagai sebuah industri media, Koran Kedaulatan Rakyat dan Merapi 
tidak hanya mengalokasikan halamannya untuk berita saja, tetapi juga 
menyediakan tempat untuk ruang iklan. Keberadaan ruang iklan ini 
tentu saja menguntungkan bagi pemilik media karena media memasang 
tarif untuk setiap iklan yang dipasang. Namun sangat disayangkan karena 
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Kedaulatan Rakyat dan Merapi masih kurang memperhatikan aspek 
etika dalam memuat setiap iklan yang dipasang. Kedua Koran yang 
berada di bawah naungan KR Group ini masih memasukkan iklan yang 
melanggar Etika Pariwara Indonesia (EPI). Setidaknya ada dua jenis iklan 
di Kedaulatan Rakyat dan Merapi, yaitu iklan display dan iklan baris. 
Iklan display merupakan iklan yang paling dominan pada surat kabar. 
Ukurannya sangat bervariasi, tetapi biasanya minimal 2 kolom, mulai dari 
2 kolom kali 5 sentimeter, hingga ¼, ½, dan 1 halaman penuh berwarna 
(Kasali, 1992 : 106). Sedangkan iklan baris adalah iklan yang pertama 
kali dikenal masyaarakat. Umumnya hanya berisi pesan-pesan komersial 
yang berhubungan dengan kebutuhan pengiklan, seperti misalnya 
iklan lowongan pekerjaan, kehilangan (benda atau sanak keluarga), 
pindah alamat, jual beli kendaraan bekas, jual perabotan rumah tangga, 
menawarkan jasa-jasa tertentu, dan lain-lain (Kasali, 1992: 106).

Pada penerbitan Kedaulatan Rakyat edisi 6 Maret 2018 total 
keseluruhan terdapat 345 iklan, terdiri dari 11 iklan display dan 334 
iklan baris. Dari total 345 iklan terjadi 26 pelanggaran EPI, terdiri dari 
1 pelanggaran pada iklan display, dan 25 pelanggaran pada iklan baris.

Grafik 1.1. Kedaulatan rakyat Grafik 1.2. Kedaulatan Rakyat

Grafik 1.3. Kedaulatan Rakyat

Sedangkan pada Koran Merapi edisi 3 Maret 2018 total 
keseluruhan terdapat 247 iklan yang terdiri dari 8 iklan display dan 239 
iklan baris. Dari total 247 iklan terjadi 33 pelanggaran EPI, terdiri dari 
4 pelanggaran pada iklan display, dan 29 pelanggaran pada iklan baris.



 EPILOGUE:
Mengkritisi Iklan Ala Lo Gue

 | 5 
 

Grafik 1.4. Merapi Grafik 1.5. Merapi

Grafik 1.6. Merapi

Berikut adalah beberapa contoh pelanggaran iklan display:
Pertama adalah pelanggaran pada Koran Kedaulatan Rakyat yang 

terdapat di iklan klinik kecantikan “Golden Clinic”. Iklan yang berada 
di halaman 19 ini menyebutkan kata “1x datang teratasi”.

Gambar 1.1. Iklan display yang melanggar EPI dengan jaminan 1x datang teratasi.
Sumber gambar: Kedaulatan Rakyat edisi 6 Maret 2018

Menurut EPI iklan tidak boleh mencantumkan garansi atau 
jaminan atas mutu suatu produk. Jika iklan mencantumkan garansi atau 
jaminan atas mutu suatu produk maka dasar-dasar jaminannya harus 
dapat dipertanggungjawabkan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 
1.7 tentang Garansi yang berbunyi, “Jika suatu iklan mencantumkan 
garansi atau jaminan atas mutu suatu produk, maka dasar-dasar 
jaminannya harus dapat dipertanggungjawabkan”. Penggunaan kata “1x 
datang teratasi” mengan dung unsur jaminan atas mutu suatu produk 
yang dilarang oleh EPI.
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Kedua adalah pelanggaran pada Koran Merapi yang terdapat di 
iklan pengobatan alternatif “Pusat Pengobatan Alat Vital Mak Irot dan 
Abah Mulya” dan “Therapi Pengobatan Alat Vital Hj.Mak Erot”.

Iklan pengobatan alternatif “Pusat Pengobatan Alat Vital Mak Irot 
dan Abah Mulya” ini termuat pada halaman kedua. Iklan pengobatan ini 
mengandung tiga pelanggaran sekaligus dalam satu iklan. Diantaranya 
adalah menjanjikan peningkatan kemampuan seks dengan menyebutkan 
bahwa pengobatan ini dapat “memperbesar & panjang”, “kuat dan tahan 
lama”, dan tidak mencantumkan ijin dari otoritas atau badan terkait.

Gambar 1.2. Iklan display yang melanggar EPI dengan menjanjikan peningkatan 
kemampuan seks.

Sumber gambar: Merapi edisi 3 Maret 2018

Menurut EPI jasa tidak boleh secara langsung, berlebihan, 
dan atau tidak pantas, menjanjikan peningkatan kemampuan seks, 
sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2.6.2 tentang Produk Peningkat 
Kemampuan Seks yang berbunyi, “Produk obat-obatan, vitamin, jamu, 
pangan, jasa manipulasi, mantra dan sebagainya, tidak boleh secara 
langsung, berlebihan, dan atau tidak pantas, menjanjikan peningkatan 
kemampuan seks”. Pencantuman efek “memperbesar & panjang”, 
serta “kuat dan tahan lama” tentu saja menjanjikan meningkatkan  
kemampuan seks yang dilarang oleh EPI.
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Selain itu iklan pengobatan alternatif “Pusat Pengobatan Alat 
Vital Mak Irot dan Abah Mulya tidak mencantumkan ijin dari otoritas 
atau badan terkait. Menurut EPI iklan pengobatan alternatif harus 
memiliki ijin, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2.11.1 tentang 
Jasa Penyembuhan Alternatif yang berbunyi. “Iklan penyembuhan 
alternatif hanya diperbolehkan beriklan bila telah memiliki ijin yang 
diperlukan”. Tidak mencantumkan ijin dari otoritas atau badan terkait 
bias diartikan bahwa iklan tersebut tidak mengantongi ijin resmi, dan 
tentu saja melanggar EPI.

Ketiga adalah pelanggaran  yang terjadi pada pengobatan alternatif 
“Therapi Pengobatan Alat Vital Hj. Mak Erot”. Iklan yang berada di 
halaman lima ini menyebutkan kata “paling heboh dan sepektakuler”, 
“cukup sekali berobat hasilnya seumur hidup”, dan “dijamin joss 100%”.

Gambar 1.3. Iklan display yang melanggar EPI dengan menggunakan kata superlatif.
Sumber gambar: Merapi edisi 3 Maret 2018

Penggunaan kata “paling heboh dan sepektakuler”. Menurut EPI 
iklan tidak boleh menggunakan kata-kata superlatif, sebagaimana 
dinyatakan dalam Pasal 1.2.2 tentang Bahasa yang berbunyi, “Iklan 
tidak boleh menggunakan kata-kata superlatif seperti “paling”, “nomor 
satu”, ”top”, atau kata kata berawalan “ter“, dan atau yang bermakna 
sama, tanpa secara khas menjelaskan keunggulan tersebut yang harus 
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dapat dibuktikan dengan pernyataan tertulis dari otoritas terkait atau 
sumber yang otentik”. Penggunaan kata “paling heboh dan sepektakuler” 
termasuk dalam kata-kata superlatif  yang dilarang oleh EPI.

Penggunaan kata “cukup sekali berobat hasilnya seumur hidup”. 
Menurut EPI iklan tidak boleh mencantumkan garansi atau jaminan 
atas mutu suatu produk. Jika iklan mencantumkan garansi atau jaminan 
atas mutu suatu produk maka dasar-dasar jaminannya harus dapat 
dipertanggungjawabkan, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1.7 tentang 
Garansi yang berbunyi, “Jika suatu iklan mencantumkan garansi atau 
jaminan atas mutu suatu produk, maka dasar-dasar jaminannya harus 
dapat dipertanggungjawabkan”. Penggunaan kata “cukup sekali berobat 
hasilnya seumur hidup” mengandung unsur jaminan atas mutu suatu 
produk yang dilarang oleh EPI.

Penggunaan kata “dijamin joss 100%”. Menurut EPI iklan tidak boleh 
menggunakan kata-kata “100%” sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 
1.2.3, tentang Bahasa yang berbunyi, “Penggunaan kata ”100%”, ”murni”, 
”asli” untuk menyatakan sesuatu kandungan, kadar, bobot, tingkat mutu, 
dan sebagainya, harus dapat dibuktikan dengan pernyataan tertulis dari 
otoritas terkait atau sumber yang otentik”. Penggunaan kata “dijamin joss 
100%” berarti mencantumkan tingkat mutu yang melanggar EPI.

Contoh iklan lain yang melanggar:

Gambar 1.4. Iklan display yang melanggar EPI
Sumber gambar: Merapi edisi 3 Maret 2018
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Berikut adalah beberapa contoh iklan baris yang melanggar:
Pertama adalah pelanggaran pada Koran Kedaulatan Rakyat yang 

terdapat di iklan otomotif “Honda”. Iklan yang berada di halaman 12 
ini mencantumkan tagline “dealer Honda terbesar di Jogja”.

Gambar 1.5. Iklan baris yang melanggar EPI dengan menggunakan kata superlatif.
Sumber gambar: Kedaulatan Rakyat edisi 6 Maret 2018

Penggunaan kata “terbesar”  dalam kalimat “dealer Honda terbesar 
di Jogja” merupakan kata superlatif yang tidak diperbolehkan dalam 
EPI, sebagaimana dinyatan dalam pasal 1.2.2 tentang Bahasa yang 
berbunyi, “Iklan tidak boleh menggunakan kata-kata superlatif seperti 
“paling”, “nomor satu”, ”top”, atau kata-kata berawalan “ter“, dan atau 
yang bermakna sama, tanpa secara khas menjelaskan keunggulan 
tersebut yang harus dapat dibuktikan dengan pernyataan tertulis dari 
otoritas terkait atau sumber yang otentik”.

Contoh iklan lain yang melanggar:

Gambar 1.6. Iklan baris yang melanggar EPI
Sumber gambar: Kedaulatan Rakyat edisi 6 Maret 2018
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Kedua adalah pelanggaran pada Koran Merapi yang terdapat 
di iklan salon “Anjani Spa”. Iklan yang berada di halaman 8 ini 
menggunakan kalimat “hemat dijamin mantap”.

Gambar 1.7. Iklan baris yang melanggar EPI dengan memberikan jaminan.
Sumber gambar: Merapi edisi 3 Maret 2018

Penggunaan kata “hemat dijamin mantap” berarti memberikan 
jaminan terhadap konsumen jika menggunakan jasa tersebut. Menurut 
EPI iklan tidak boleh menggunakn kata-kata yang bertujuan untuk 
memberikan jaminan atas mutu suatu produk sebagaimana yang 
dinyatakan dalam pasal 1.7 tentang Garansi yang berbunyi, “Jika suatu 
iklan mencantumkan garansi atau jaminan atas mutu suatu produk, 
maka dasar-dasar jaminannya harus dapat dipertanggungjawabkan”. 
Kalimat “hemat dijamin mantap” mengandung tujuan untuk 
memberikan jaminan atas mutu suatu produk yang dilarang oleh EPI.

Contoh iklan lain yang melanggar:

Gambar 1.8. Iklan baris yang melanggar EPI
Sumber gambar: Merapi edisi 3 Maret 2018
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Iklanmu Pemberi Harapan Palsu

Farhan Aryasya

Pengertian periklanan menurut Sandra Moriarty, periklanan 
adalah sebagai bentuk komunikasi berbayar yang menggunakan media 
massa dan media interaktif untuk menjangkau audiensi yang luas dalam 
rangka menghubungkan sponsor yang jelas dengan membeli (audiensi 
sasaran) dan memberikan informasi tentang produk barang, jasa, dan 
gagasan (Muktaf, 2015: 4). 

Sedangkan menurut Kotler dan Keller (2012) menjelaskan bahwa 
periklanan adalah bentuk berbayar nonpersonal presentasi dan promosi 
tentang ide, barang atau jasa yang diidentifikasikan sebagai kegiatan 
promosi melalui media cetak (koran atau majalah), media penyiaran 
(radio dan televisi), media jaringan (telepon, kabel, satelit, nirkabel), 
elektronik media (audiotape, videotape, CD-ROM, halaman web), dan 
media display (billboard, sistem tanda, poster) (Muktaf, 2015: 5).

Melihat dari definisi dua ahli di atas dapat disimpulkan 
bahwa, periklanan merupakan upaya untuk memperkenalkan atau 
mempromosikan suatu produk terhadap beberapa khalayak baik yang 
sudah tersegmentasi maupun yang belum tersegmentasi. Suatu iklan 
mempunyai pengaruh besar terhadap pandangan khalayak terhadap 
produk yang telah di iklankan. Untuk mencapai khalayak luas, 
sebuah iklan mengutamakan penggunaan komunikasi massa. Definisi 
komunikasi massa menurut Onong (1993) adalah komunikasi melalui 
media massa modern, yang meliputi surat kabar yang mempunyai 
sirkulasi yang luas, siaran radio, dan televisi yang ditunjukkan kepada 
umum, dan film yang dipertunjukkan di gedung-gedung bioskop 
(Muktaf, 2015: 10).
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Dari kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa surat kabar, siaran 
radio, televisi, dan film mempunyai peranan yang sangat penting 
dalam proses penyampaian pesan dari isi iklan tersebut kepada 
khalayak. Terdapat beberapa surat kabar (koran) di Yogyakarta, salah 
satunya adalah kedaulatan rakyat (KR). Kedaulatan rakyat Yogyakarta 
merupakan salah satu surat kabar yang berdomisili di Daerah Istimewa 
Yogyakarta dan sekitarnya. Seperti koran pada umumnya biasanya KR 
berisi berita-berita politik, ekonomi, olahraga dan sebagainya, dan juga 
koran ini berisi iklan-iklan di setiap halamannya. 

Berbicara media cetak, tidak bisa dipungkiri media cetak ini tidak 
terlepas dari badan hukum sebagaimana pemerintah telah menciptakan 
peraturan dan undang-undang yang mengatur tata cara dan etika. 
Dewasa ini sering terjadi pelanggaran-pelanggaran dalam sebuah media 
cetak yang disebut dengan etika pers. Etika pers menurut Alex Sobur 
(2001) adalah filsafat di bidang moral pers, yaitu mengenai kewajiban-
kewajiban pers dan mengenai mana yang merupakan pers yang baik 
dan yang buruk, pers yang benar dan pers yang salah, pers yang tepat 
dan pers yang tidak tepat. Pers yang etis adalah pers yang memberikan 
informasi dan fakta yang benar dari berbagai sumber sehingga khalayak 
pembaca dapat menilai sendiri informasi tersebut (Sumadiria, 2016: 
200). 

Begitu pula dengan periklanan, banyak pelanggaran-pelanggaran 
yang terjadi pada isi iklan padahal peraturan-peraturan dan ketentuan-
ketentuan dalam iklan telah diatur sebagaimananya di dalam Etika 
Pariwara Indonesia (EPI). Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan 
pun beragam-ragam, pada kali ini penulis akan membahas tentang 
pelanggaran iklan berbentuk penggunaan kata superlatif. Superlatif 
disini mempunyai arti, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 
superlatif adalah tingkat perbandingan yang teratas (bentuk kata yang 
menyatakan paling, yaitu -ter).

Terdapat beberapa iklan di KR Yogya edisi 8 Maret 2018, salah 
satunya adalah iklan mobil Suzuki Ertiga, iklan disini berisi foto mobil, 
harga mobil dan headline.
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Gambar 2.1. Iklan Suzuki Ertiga pada Koran Kedaulatan Rakya
Sumber gambar: Koran KR edisi 8 Maret 2018

Headline disini berbunyi “MPV terhemat bahan bakar”. Dalam 
EPI telah diatur pada ketentuan tata krama isi iklan, bagian bahasa yang 
berbunyi iklan tidak boleh menggunakan kata-kata superlatif seperti 
“paling”, “nomor satu”, ”top”, atau kata-kata berawalan “ter“, dan/atau 
yang bermakna sama, kecuali jika disertai dengan bukti yang dapat 
dipertanggungjawabkan. Di dalam EPI tanda asteris pada iklan tidak boleh 
digunakan untuk menyembunyikan, menyesatkan, dan membingungkan 
khalayak tentang harga sebenarnya atau ketersediaan dari produk yang di 
iklankan. Lalu terdapat juga penjelasan bahwa tanda asteris harus diikuti 
dengan pencantuman penjelasan tentang maksud dari penandaan tersebut. 
Pencantuman penjelasan tersebut harus dibuat sedemikian rupa, sehingga 
mudah terbaca oleh khalayak.

Terjadi beberapa pelanggaran EPI di sini yaitu menggunakan kata-
kata -ter. Penggunaan kata -ter berarti adalah nomor satu atau tidak ada 
bandingannya, padahal nyatanya tidak. Dibandingkan mobil Suzuki Ertiga 
masih banyak mobil-mobil lainnya yang lebih hemat. Hal ini semata-mata 
hanya untuk menarik perhatian khalayak untuk tertarik terhadap Suzuki 
Ertiga itu. Menurut Mcluhan (Littlejohn,1996) media terpisah dari apapun 
kandungan yang disebarkan, mempengaruhi individu dalam masyarakat, 
atau kemudian lazim dinamakan sebagai teori medium (Junaedi, 2007: 54). 

Merujuk ke iklan Ertiga, hal ini bisa menjadi permasalahan apabila 
kata-kata terhemat ini terbukti salah ketika konsumen yang berangkat 
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membeli Eritga didasari dengan persepsi bahwa Ertiga mempunyai bahan 
bakar terhemat tetapi ternyata diluar sana ada yang lebih hemat dari Ertiga. 
Sebab ketika kita kaitkan dengan teori medium artinya proses komunikasi 
yang ditimbulkan lewat media sangat mempengaruhi persepsi individu 
atau manusia, persepsi bahwa Ertiga adalah MPV terhemat bahan bakar 
dan tidak ada yang lebih hemat dari Ertiga. 

Dalam EPI pencantuman harga sesuatu produk dalam iklan, tidak 
boleh dimaksudkan untuk menyesatkan khalayak. Pada iklan tersebut 
terdapat penjelasan tentang DP mobil seharga 8 Jt-an*, artinya belum 
ada harga yang jelas terkait produk disini.

Gambar 2.2. Iklan Astra pada Koran Kedaulatan Rakyat
Sumber gambar: Koran KR edisi 8 Maret 2018

Headline iklan di atas “termurah & berhadiah”, mengingat ketentuan 
EPI telah diatur pada tata krama isi iklan, bagian bahasa yang berbunyi 
iklan tidak boleh menggunakan kata-kata superlatif seperti kata-kata 
berawalan “ter“. Iklan di atas melakukan pelanggaran seperti sebelumnya 
menggunakan kata superlatif yaitu “termurah”. Artinya disini dealer Astra 
memiliki harga yang paling murah dibandingkan dealer yang lainnya atau 
tidak ada sama sekali dealer yang lebih mirah dari pada dealer Astra.

Dari kedua kasus di atas, ada beberapa hal yang tidak diperhatikan 
dan bersimpangan dengan Undang-Undang yang telah diciptakan, 
yaitu Undang-undang Republik Indonesia (UURI) nomor 8 tahun 
1999 tentang perlindungan konsumen, isi dari UURI berupa hak-hak 
dan kewajiban konsumen maupun pelaku usaha. Adapun pasal-pasal 
yang dilanggar dalam kasus ini adalah bab 3 pasal 4 poin (c) tentang 
hak konsumen yang berbunyi hak konsumen adalah hak atas mendapat 
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informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi jaminan barang 
dan/ jasa. Kemudian bab 3 pasal 7 poin (b) tentang kewajiban pelaku 
usaha yang berbunyi kewajiban pelaku usaha adalah memberikan 
informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan 
barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan 
dan pemeliharaan. Pasal yang selanjutnya dilanggar adalah bab 4 
pasal 8 ayat (1) poin (f)  tentang perbuatan yang dilanggar bagi pelaku 
usaha yang berbunyi Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau 
memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan janji 
yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi 
penjualan barang dan/atau jasa tersebut. Berikutnya adalah bab 4 
pasal 9 ayat (1) mengenai perbuatan yang dilanggar bagi pelaku usaha 
yang berbunyi Pelaku usaha dilarang menawarkan, memproduksikan, 
mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/
atau seolah-olah barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki 
potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode 
tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu.

Pada kedua iklan di atas belum bisa memenuhi daripada hal yang 
telah diatur dalam UU. Pada iklan Ertiga tidak menunjukkan informasi 
yang benar, dan jelas dibuktikan dengan MPV setingkat dengan Ertiga 
ada yang lebih hemat contohnya adalah Avanza, begitu pula dengan 
iklan Astra mengatakan bahwa astra “termurah” padahal ada dealer 
yang lebih murah dibandingkan Astra. Sebuah iklan harus mempunyai 
keterangan yang nyata atau benar apa adanya tidak dilebih-lebihkan.

Teori yang cocok diambil adalah teori peluru ajaib (bullet theory) 
dimana individu-individu dipercaya sebagai dipengaruhi langsung 
dan secara besar oleh pesan media, karena media dianggap berkuasa 
dalam membentuk opini publik. Jika dikaitkan dengan kasus di atas 
artinya ketika iklan Suzuki Ertiga mengatakan bahwa MPV bahan 
bakar terhemat maka opini yang akan terbentuk dimasyarakat adalah 
MPV terhemat. Begitu juga dengan kasus dealer yang mengatakan 
dealer termurah maka opini yang akan terbentuk di masyarakat adalah 
dealer termurah. Maka dari itu pembuat iklan harus berhati-hati 
dalam membuat iklan, jika maksud dari pembuat iklan hanya menarik 
perhatian atau kata-kata menarik perhatian tetapi yang ditangkap oleh 
khalayak adalah apa yang dikatakan di dalam iklan tersebut.
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Diskon Katanya, Tidak Jelas Rupanya

Kartika Sari

Iklan merupakan hal yang paling sering kita jumpai di keseharian 
kita, baik melalui iklan televisi, radio, luar ruang maupun media cetak. 
Iklan sendiri merupakan kegiatan dalam mengkomunikasikan secara 
lengkap tentang ide-ide atau gagasan penjualan dari produsen ke 
konsumen dengan cara mengirimkan rangsangan dalam bentuk pesan 
lewat media tertentu yang dikemas sedemikian rupa sehingga dapat 
menembus batas kesadaran (awareness) target pasar (Riyanto, 2000:17). 
Salah satunya melalui media cetak berupa koran atau surat kabar.

 Menurut Morissan (2014: 304-306) iklan surat kabar atau 
iklan koran terdapat beberapa kategori yaitu iklan baris, iklan display 
dan iklan khusus. Iklan baris merupakan sejumlah iklan yang disusun 
di bawah satu subjudul sesuai dengan jenis barang atau jasa yang 
diiklankan. Umumnya iklan baris hanya terdiri dari pesan-pesan 
komersial yang berhubungan dengan kebutuhan pengiklan. Biaya iklan 
baris dihitung dari jumlah kata per kata yang dijejerkan atau dibariskan 
dalam format satu koloman menurun. Iklan ini biasanya mempunyai 
judul, dan berkelompok menurut judulnya. Seperti misalnya, iklan 
lowongan kerja, kehilangan (benda atau sanak keluarga), pendidikan, 
otomotif, rumah, dan lainnya. Meskipun ukurannya kecil dan dan 
banyak mengandung singkatan, jenis iklan ini salah satunya iklan 
yang dibaca secara khusus oleh sejumlah khalayak sasaran (Morissan, 
2014:305). 

Sedangkan iklan display adalah iklan yang terdiri dari teks serta 
kombinasi foto, gambar dan tampilan visual lainnya. Iklan ini biasanya 
muncul pada setiap halaman surat kabar dan biasanya menyumbang 
iklan sebanyak 70%. Terdapat dua tipe iklan display pada surat 



 EPILOGUE:
Mengkritisi Iklan Ala Lo Gue

 | 17 
 

kabar yaitu iklan lokal dan nasional. Iklan display lokal yakni iklan 
yang dipesan oleh pengiklan lokal, berbagai organisasi atau pribadi 
tertentu yang memilih tarif yang paling rendah. Iklan display nasional 
biasanya dipesan oleh perusahaan-perusahaan multinasional, nasional 
organisasi dan kelompok tertentu, untuk menekankan kekuatan 
produk pasar didaerah tertentu (Morissan, 2014: 304).

Terakhir adalah iklan khusus atau iklan sisipan yang merupakan 
suatu bentuk lembaran yang berisi iklan dan dipublikasikan oleh 
penerbit atau kelompok surat kabar. Materi sisipan ini biasanya 
sederhana, berisi pesan tunggal akan bentuk promosi, pembukaan 
usaha dagang, undangan pertunjukkan, dan hal-hal yang bersifat 
lokal dimana event itu diadakan. Iklan sisipan biasanya jarang muncul 
di halaman surat kabar melainkan lebih banyak mucul di majalah 
(Morissan, 2014: 306).

Dalam beriklan juga harus mematuhi etika atau kode etik untuk 
menjadi tumpuan dalam beriklan agar tak melanggar ketentuan yang 
berlaku. Kata etika berasal dari kata ethos (Bahasa Yunani) yang berarti 
karakter, watak kesusilaan atau adat. Sebagai suatu subyek, etika 
berkaitan dengan konsep yang dimiliki individu ataupun kelompok 
untuk menilai apakah tindakan yang telah dikerjakan salah atau benar, 
buruk atau baik. Etika adalah refleksi dari apa yang disebut dengan 
self control, karena segala sesuatunya dibuat dan diterapkan dari 
kepentingan orang atau kelompok profesi untuk kepentingan orang 
atau kelompok profesi itu sendiri (Adhani, 2014: 25).

Secara sederhana, etika membahas baik - buruk atau benar - 
tidaknya tingkah laku dan tindakan manusia serta sekaligus menyoroti 
kewajiban - kewajiban manusia. Etika memersoalkan bagaimana 
manusia seharusnya berbuat atau bertindak (Mufid, 2009: 174). 

Pada penerbitan media cetak Tribun Jogja dan Kedaulatan Rakyat 
(KR) tanggal 9 Maret 2018, ada beberapa iklan yang melanggar Etika 
Pariwara Indonesia (EPI). Iklan-iklan yang melanggar tersebut banyak 
dalam bentuk iklan display maupun iklan kolom. Beberapa contoh 
iklan display yang melanggar EPI pada koran tersebut adalah sebagai 
berikut.
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Gambar 3.1. Iklan display yang melanggar EPI
Sumber gambar: Koran KR halaman 9

Iklan pertama merupakan iklan dari Pamela Supermarket. Pada 
iklan di atas penulis menemukan beberapa pelanggaran, yaitu pada 
pasal 1.3.1 mengenai penggunaan tanda asteris (*) tanpa adanya 
penjelasan yang lengkap mengenai tanda tersebut. Serta pada pasal 
1.25 yang menyatakan bahwa iklan tidak boleh menyatakan “selama 
persediaan masih ada” atau kata-kata lain yang bermakna sama.

Gambar 3.2. Iklan display yang melanggar EPI
Sumber gambar: Tribun Jogja halaman 1
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Begitu pula pelanggaran yang dilakukan oleh iklan display 
Hypermart yang secara bersamaan melanggar EPI pasal 1.3.1 dan pasal 
1.3.2 mengenai penggunaan tanda asteris(*) tanpa keterangan yang 
lengkap sehingga dapat membuat pembaca bingung dengan ketentuan 
yang tidak dijelaskan. Serta juga melanggar pada pasal 1.25 yang 
menyatakan bahwa iklan tidak boleh menyatakan “selama persediaan 
masih ada” atau kata-kata lain yang bermakna sama.

Gambar 3.3. Iklan display yang melanggar EPI
Sumber gambar: Tribun Jogja halaman 3

Pelangggaran lain juga terdapat pada iklan display Hypermart 
pada pasal 1.2.2 karena adanya penggunaan kata superlatif berupa 
“termurah”, kemudian juga melanggar pasal 1.3.1 dan pasal 1.3.2 
mengenai penggunaan tanda asteris(*) dan penggunaan kata syarat 
dan ketentuan berlaku, karena keterangan tersebut tidak jelas syarat 
dan ketentuan apa yang harus dipenuhi oleh khalayak sehingga 
dapat menyesatkan khalayak. Juga melanggar pada pasal 1.25 yang 
menyatakan bahwa iklan tidak boleh menyatakan “selama persediaan 
masih ada” atau kata-kata lain yang bermakna sama. Serta melanggar 
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pasal 1.21 tentang merendahkan yang terdapat pada kata “jika ada yang 
lebih murah kami ganti selisihnya 2X lipat”, karena iklan tidak boleh 
merendahkan produk pesaing secara langsung maupun tidak langsung. 
Pelanggaran selanjutnya terdapat pada pasal 4.1.1 karena ukuran font 
yang digunakan kurang dari 5,5 point yang menyebabkan tulisan sulit 
terbaca. 

Dengan masih banyaknya pelaku periklanan yang melanggar EPI 
ini menunjukan bahwa dunia periklanan Indonesia masih memerlukan 
etika dan tumpuan dasar dalam pembuatannya, karena tujuan adanya 
EPI adalah sebagai pedoman dalam periklanan di Indonesia, yang 
mempunyai konten-konten normatif mengenai tata krama dan tata cara, 
menyangkut profesi dan usaha periklanan yang telah disepakati untuk 
dihormati, ditaati dan ditegakkan oleh semua asosiasi dan lembaga 
pengembannya (EPI, 2007). Karena kemungkinan dipermainkannya 
kebenaran dan terjadinya manipulasi merupakan hal-hal rawan 
dalam bisnis periklanan, maka perlu adanya kontrol yang tepat yang 
dapat mengimbangi kerawanan tersebut (Bertens, 2000 :274). Kontrol 
hendaknya dilakukan oleh pemerintah dan juga para pengiklan dengan 
menyusun kode etik, sejumlah norma yang disepakati oleh profesi 
pengiklan. Sudah ada aturan main yang disepakati secara implisit 
atau eksplisit dan yang seringkali tidak dapat dipisahkan dari etos 
yang menandai masyarakat itu (Bertens, 2000 : 280). EPI bukan untuk 
membatasi kreatifitas para pelaku periklanan, namun sebagai arah dan 
tuntunan dalam berkreatifitas.
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Blunder Pariwara Tribun Jogja dan Koran Merapi

Dimas Putra Mandegani

Sebuah iklan atau pariwara memang sudah sejatinya memiliki 
sebuah wadah untuk disampaikan ke khalayak agar pesan yang 
disampaikan berhasil. Dunia bisnis periklanan di Indonesia masih 
terbilang cukup tinggi permintaannya. Ditambah dengan media baru 
bermunculan seperti smartphone, laptop, dan dunia digital lain yang 
mendukung penyampaian pesan iklan sehingga harapan beriklan 
menjadi tinggi di masa mendatang.

Menurut Sissors dan Baron (2010) (Muktaf, 2015 : 141), ada 3 fungsi 
media;  sebagai fungsi informasi. Media menjadi bagian dari individu, 
kelompok, atau masyarakat untuk mendapatkan informasi; sebagai 
fungsi hiburan. Pada era modern media dituntut untuk tidak hanya 
sebatas fungsi informasi namun juga menghibur khalayak; sebagai fungsi 
periklanan menjangkau khalayak luas. Pada era ini ketiga komponen di 
atas sulit kemungkinan untuk berdiri sendiri. Salah satu media yang harus 
mencakup kesemuanya adalah media cetak. Sesuai namanya, media cetak 
adalah kumpulan berbagai media informasi yang dibuat (diproduksi) 
dan disampaikan kepada khalayak sasaran (pembaca) melalui tulisan 
(cetakan) dan seringkali disertai gambar sehingga dapat dilihat dan 
dibaca (Madjadikara, 2004 : 12-13). Ada juga media yang hanya memuat 
informasi komersial iklan) ataupun campuran keduanya seperti koran dan 
majalah. Di Yogyakarta sendiri sudah menjamur media cetak yang terbit, 
salah satunya adalah  Harian Pagi Tribun Jogja dan Koran Merapi. Harian 
Pagi Tribun Jogja, -atau setelahnya kita sebut Tribun Jogja-, merupakan 
‘anak’ dari Kompas Gramedia Group telah menyediakan informasi untuk 
masyarakat Yogyakarta sejak April 2011.  Dengan tagline ‘Spirit Baru DIY-
Jateng’, Tribun Jogja menyediakan 12 halaman. Konten yang disediakan 
Tribun Jogja tidak hanya informasi yang bermanfaat bagi masyarakat 
Yogyakarta namun juga iklan-iklan yang bekerja sama. 
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Selain Tribun Jogja, lebih dulu KR Group merilis Koran Merapi. 
Terbit setiap pagi dengan harga eceran Rp 2.000,00. Merapi menjadi salah 
satu alternatif sumber informasi masyarakat Yogyakarta. Sama seperti 
Tribun Jogja, Koran Merapi merilis 12 halaman untuk satu kali terbit setiap 
harinya.  Koran Merapi hadir dimasyarakat dengan mengusung tagline 
Tuntas Tanpa Tendensi. Baik Tribun Jogja maupun Koran Merapi keduanya 
tidak hanya mengusung informasi namun  juga menawarkan iklan-iklan 
yang bekerjasama. Jika pada media cetak tampilan iklan dibagi menjadi 2 
jenis, iklan kolom dan iklan display. Iklan display adalah iklan yang paling 
dominan di surat kabar dengan ukuran yang bervariasi, biasanya 2 kolom, 
mulai dari 2 kolom kali 5 sentimeter hingga ¼, ½, dan 1 halaman penuh 
berwarna. Iklan baris adalah iklan yang pertama kali dikenal masyarakat. 
Umumnya hanya terdiri dari pesan-pesan komersial yang berhubungan 
dengan kebutuhan pengiklan seperti misalnya iklan lowongan pekerjaan, 
kehilangan (benda atau sanak keluarga), pindah alamat, jual beli kendaraan 
bekas, jual perabotan, rumah tangga, menawarkan jasa-jasa tertentu, dan 
lain-lain (Kasali; 1992 : 106-107).

Terhitung pada Tribun Jogja edisi 7 Maret 2018, jumlah iklan baik 
baris maupun kolom, terdapat 690 iklan. Tentu saja keseluruhannya tidak 
luput dari pelanggaran ketentuan yang ada pada Etika Pariwara Indonesia 
(EPI). Sebanyak 75 iklan, baik baris maupun display, melanggar EPI pada 
harian Tribun Jogja. Sedangkan sebanyak 45 iklan, baik baris maupun 
display, pada Koran Merapi edisi 7 Maret 2018 melanggar EPI.

Beberapa contoh pelanggarannya sebagai berikut: 

Gambar 4.1. Iklan display yang melanggar EPI dengan kata superlatif “Ter”
Sumber gambar: Koran Tribun Jogja edisi 7 Maret 2018 halaman 18

Pertama, pada iklan di atas, disebutkan bahwa terdapat 
penggunakan awalan “Ter”. Hal ini jelas melanggar pasal EPI pasal1.2.2 
tentang Bahasa yang berbunyi, “iklan tidak boleh menggunakan kata 
superlatif seperti, “paling”, “nomor satu”, atau kata kata berawalan “ter”, 
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dan atau bermakna sama, tanpa secara khas menjelaskan keunggulan 
tersebut yang harus dibuktikan dengan pernyataan tertulis dari otoritas 
terkait atau sumber yang otentik”.

Iklan tidak boleh menggunakan kata superlatif, termasuk awalan 
“ter” karena produk tersebut tidak mencantumkan bukti nyata atas 
kemurahan dari penjualan tanah tersebut. Konsumen biasanya selalu ingin 
tahu kualitas produk yang ingin dibeli. Konsumen tidak ingin uang yang 
keluar terbuang sia-sia hanya karena penangkapan produk pada iklan dan 
keadaan nyata berbeda. Penambahan kata “ter” ini jelas bisa merugikan 
konsumen dan produsen itu sendiri. Karena jika memang benar paling 
murah, belum tentu di daerah lain tidak ada yang lebih murah dari produk 
tersebut, dalam konteks ini penjualan tanah. Konsumen tentu akan 
melakukan survei untuk mencari kebenaran apakah memang murah, 
atau hanya sebatas bujuk rayu produsen iklan pertanahan tersebut. Jika 
memang akhirnya ada yang lebih murah dari produk pertanahan di atas, 
penjual tanah akan mengalami kerugian karena kepercayaan konsumen 
berkurang dikarenakan iklan yang menggunakan kata-kata superlatif.

Gambar 4.2. Iklan display yang melanggar EPI dengan kata superlatif “Top”
Sumber gambar: Koran Tribun Jogja edisi 7 Maret 2018 halaman 16

Kedua terdapat pada iklan Kampayo XT. Iklan tersebut 
menggunakan kata ‘Top’ pada ‘Kuliner Top, Musik Top, Lokasi Top’. Hal 
ini jelas melanggar EPI pasal 1.2.2 yang dijelaskan bahwa, “Iklan tidak 
boleh menggunakan kata superlatif seperti, “paling”, “nomor satu”, 
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atau kata kata berawalan “ter”, dan atau bermakna sama, tanpa secara 
khas menjelaskan keunggulan tersebut yang harus dibuktikan dengan 
pernyataan tertulis dari otoritas terkait atau sumber yang otentik”.

Penggunaan kata superlatif ini sangat tidak dianjurkan untuk 
dicantumkan. Walaupun seperti kata Fred Danzig dalam Santosa 
(2006) dalam Muktaf (2015: 4), bahwa periklanan dapat membuat anda 
membeli sesuatu yang tidak dibutuhkan dan diinginkan sekalipun 
bahkan rela membayar dengan harga yang lebih mahal. Namun untuk 
penggunaan kata yang bermakna berlebihan atau superlatif jelas 
melanggar aturan di EPI.

Gambar 4.3. Iklan Tribun Jogja yang melanggar EPI dengan mencantumkan tanda 
asteris ‘Syarat dan Ketentuan Berlaku’

Sumber gambar : Koran Tribun Jogja edisi 7 Maret 2018 halaman 17

Ketiga, regulasi lain tentang pelanggaran EPI terdapat pada 
iklan di atas. Iklan Member CGV Blitz di atas menjelaskan potongan 
harga Rp 15.000,00 dari fitur ‘Book My Show’ jika bergabung menjadi 
anggota. Namun pada bagian bawah terdapat tanda asteris (*) yang 
tertulis ‘T&C Applied dan While Stock Lost’ dengan ukuran kecil. 
Dalam EPI dijelaskan bahwa, “Tanda asteris pada iklan di media 
cetak tidak boleh digunakan untuk menyembunyikan, menyesatkan, 
membingungkan atau membohongi khalayak tentang kualitas, kinerja, 
atau harga sebenarnya dari produk yang diiklankan, ataupun tentang 
ketidaktersediaan sesuatu produk”.
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Hal ini jelas melanggar EPI. Pemberian treatment penawaran 
diskon, pengurangan harga, sepatutnya dijelaskan langsung secara 
rinci prosedur mendapatkannya, dan pola pengambilannya. Jika hanya 
sebatas tanda asteris dan tidak dijelaskan secara rinci, konsumen 
akan merasa tertipu dengan iklan yang ditayangkan. Konsumen 
akan merasakan hal yang menurutnya senang, dengan mendapatkan 
diskon, namun secara langsung setelahnya juga membuat kepercayaan 
terhadap surat kabar dan pengiklan turun karena ada tanda asteris 
yang belum jelas.

Gambar 4.4. Koran Merapi yang melanggar EPI dengan jaminan 100% berhasil.
Sumber gambar : Koran Merapi edisi 7 Maret 2018 halaman 4

Keempat, iklan di atas melanggar EPI pasal 1.2.3a karena 
menyebutkan kata “joss 100%” yang tidak diperbolehkan, dimana 
sesuai bunyi pasal bahwa,  “Penggunaan kata “100%”, “murni”, “asli” 
untuk menyatakan sesuatu kandungan, kadar, bobot, tingkat mutu, dan 
sebagainya, harus dibuktikan dengan pernyataan tertulis dari otoritas 
terkait atau sumber yang otentik”.

Sedangkan pada iklan di atas tidak dijelaskan secara rinci 
pembuktian dari otoritas/sumber terkait tentang kata “joss 100%”. 
Dimana hal ini tidak diperbolehkan karena bisa membuat konsumen 
menjadi bingung atas kebenaran iklan tersebut, mengurangi rasa 
percaya kepada produk dan menjadikan kurangnya kepercayaan 
terhadap surat kabar yang menanyangkan. Bagaimana jika ternyata 
setelah berkunjung ke Hj. Mak Erot pasien yang melihat iklan tersebut 
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di laman koran Tribun Jogja tidak sembuh? Jelas hal ini akan merugikan 
kedua belah pihak. Di satu sisi konsumen merasa tertipu dengan 
iklan yang ada, produsen, dalam hal ini Hj. Mak Erot juga kehilangan 
konsumen yang mana tujuan dari beriklan di atas adalah mendapatkan 
konsumen. Tidak semestinya penggunaan kata ‘100%’ ada pada iklan 
tersebut karena bisa mengecoh konsumen dan produsennya.

Keempat contoh iklan termasuk pelanggaran EPI dimana 
menggunakan klaim 100%,  penggunaan tanda asteris, klaim “top” 
dan awalan “Ter” yang termasuk kalimat superlatif.  Menurut Undang-
Undang Perlindungan Konsumen Pasal 4b tentang Hak Konsumen 
yang berbunyi, “hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai 
kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa”.

Hal tersebut membuktikan bahwa masih banyak iklan-iklan pada 
media cetak, khususnya koran/surat kabar harian yang melanggar kode 
etik periklanan pada EPI. Tingginya jumlah angka tersebut harusnya 
lebih mendorong pembuat iklan maupun media lebih terpacu untuk 
meluruskan konten iklan dan meminimalisir pelanggaran yang 
terdapat pada EPI.
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07 Maret 2018 Tribun Jogja 
dan Merapi Sepakat Melanggar 

Rizki Pribadi

Sebuah iklan harus bisa mempengaruhi khalayak ramai, untuk itu 
pastinya sebuah iklan menggunakan tata bahasa persusasif. Persuasif 
adalah pola bahasa yang berguna untuk mengubah atau memengaruhi 
kepercayaan, sikap, dan perilaku seseorang sehingga bertindak sesuai 
dengan yang diharapkan oleh orang lain. Pola bahasa ini bukan hanya 
dapat berguna antarindividu, tetapi bisa juga berguna untuk tagline, 
promosi, dan iklan produk (Rezi, 2013:141). Iklan persuasif bertujuan 
membentuk permintaan selektif suatu merek tertentu, dilakukan pada 
tahap kompetitif dengan membentuk preferensi merek, mendorong 
alih merek, mengubah persepsi pembeli tentang atribut produk, 
membujuk pembeli untuk membeli sekarang. dan membujuk pembeli 
menerima kunjungan penjualan (Suyanto, 2007:146).

Etika menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah 
ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak 
dan kewajiban moral (akhlak). Peran iklan dalam masyarakat telah 
diperdebatkan selama berabad-abad. Iklan dianggap para praktisinya 
amat bertanggung jawab terhadap segala kejadian baik di dalam hidup 
dan dikritik oleh lawan mereka sebagai penyebab sebagian besar 
hal yang buruk. Berikut ini adalah alasan yang jelas namun elegan 
Mengapa ikan begitu mendapat kritikan tajam: Sebagai suara teknologi, 
(periklanan) diasosiasikan dengan berbagai ketidakpuasan ditingkat 
industri. Sebagai suara dari kebudayaan massal, yang menggunakan 
kritikan para intelektual. Dan sebagai penjelmaan yang paling terlibat 
dalam kapitalisme, ia telah menyediakan tidak kurang dari sebuah 
kekuatan bagi kritik sosial (Terence, 2003:99).

Jadi, secara konkret teori etika ini sering terfokuskan pada 
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perbuatan , bisa juga dikatakan bahwa teori etika membantu kita 
untuk menilai keputusan etis. Teori etika menyediakan kerangka 
yang memungkinkan kita memasukkan benar tidaknya keputusan 
moral kita. Berdasarkan suatu teori etika, keputusan moral yang kita 
ambil bisa menjadi beralasan. Suatu teori etika membantu kita untuk 
mengambil keputusan moral yang tahan uji, jika ditanyakan tentang 
dasarnya. Teori etika menyediakan justifikasi untuk keputusan kita 
(Bertens, 2000:66). 

Koran Tribun Jogja dan Koran Merapi adalah koran lokal 
Yogyakarta & Jawa Tengah. Tribun Jogja sendiri adalah bagian dari 
grup Kompas Gramedia di mana setiap edisi terbitnya berjumlah 20 
halaman, dan Tribun Jogja mempunyai slogan “Spirit Baru DIY-Jateng”  
sedangkan Merapi merupakan bagian dari grup Kedaulatan Rakyat 
(KR). Berbeda sedikit dengan Tribun Jogja, Merapi disetiap edisi 
terbitnya hanya berjumlah 12 halaman, dan tak ketinggalan Merapi 
juga mempunyai slogan yaitu “Tuntas Tanpa Tendensi”. Merapi dan 
Tribun Jogja tidak hanya menyajikan berita di setiap terbitannya Ada 
juga beberapa iklan di dalamnya dan terdapat dua macam iklan di 
kedua koran tersebut, yang pertama iklan display dan iklan kolom. 

Iklan tidak lain adalah advertising, karena advertising adalah jenis 
komunikasi pemasaran, yang merupakan istilah umum yang mengacu 
kepada semua bentuk teknik komunikasi yang digunakan pemasar 
untuk menjangkau konsumennya dan menyampaikan pesannya. Cara- 
cara itu dapat berupa mulai dari penggunaan PR dan promosi penjualan 
sampai pemasaran langsung, acara dan sponsor, pengemasan, dan 
penjualan personal (Moriarty, 2009:6).  

Menurut Sandra Moriarty ada lima faktor yang mengandung 
definisi advertising : yang pertama adalah : Advertising biasanya dibayar 
oleh pengiklan, meski beberapa bentuk iklan seperti pengumuman 
layanan publik dibayar melalui sumbangan atau bahkan gratis, yang 
kedua pesannya dibayar, dan sponsornya diidentifikasi, ketiga, 
advertising umumnya menjangkau audiens yang luas, yakni konsumen 
potensial, entah dari kalangan umum atau kelompok sasaran tertentu. 
Keempat, kebanyakan advertising memberi informasi kepada 
konsumen dan memberi tahu mereka tentang produk atau perusahaan 



 EPILOGUE:
Mengkritisi Iklan Ala Lo Gue

 | 29 
 

dalam banyak kasus, advertising juga dimaksudkan untuk membujuk 
atau memengaruhi konsumen agar melakukan sesuatu. Sepersuasif 
mungkin menggunakan pesan emosional dan informasi. Dan yang 
terakhir, pesannya disampaikan melalui berbagai macam media massa, 
yang biasanya bersifat nonpersonal. Dengan kata lain, advertising tidak 
ditujukan kepada orang spesifik, meskipun karakteristik ini beruhah 
setelah munculnya internet dan tipe media yang lebih interaktif (Sandra 
Moriarty, 2009: 9).

Pada Merapi edisi 7 Maret 2018 iklan kolom terdapat pada halaman 
8 saja dan iklan display hampir terdapat di setiap halaman kecuali 
halaman 11. Dan juga pada Tribun Jogja edisi 7 Maret 2018 iklan 
display terdapat pada halaman 2 dan 5 sedangkan iklan kolom terdapat 
pada halaman 16 sampai dengan 18. Kedua koran ini mempunyai iklan 
yang telah melanggar Etika Pariwara Indonesia (EPI) baik iklan display 
maupun iklan kolom. Contoh kesamaan pelanggaran EPI dalam koran 
Tribun Jogja dan Merapi sebagai berikut : 

Gambar 5.1. Koran Tribun Jogja yang 
melanggar EPI dengan menggunakan 

Ghaib.
Sumber gambar: Koran Tribun Jogja edisi 

07 Maret 2018

Gambar 5.2. Koran Merapi yang 
melanggar EPI dengan menggunakan 

Ghaib
Sumber gambar: Koran Merapi edisi 07 

Maret 2018
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Dalam kedua iklan ini mengandung unsur gaib yang dimana 
tidak diperbolehkan dalam EPI karena memanfaatkan kepercayaan 
seseorang terhadap takhayul. Genre iklan juga perkembangannya 
semakin banyak namun tampaknya dalam contoh kedua iklan ini 
belum bisa meninggalkan kebiasaan menciptakan takhayul dalam 
iklan yang mereka buat untuk disajikan ke publik. Namun masih ada 
dua contoh lagi mengenai pelanggaran EPI dalam koran Tribun Jogja 
& Merapi, sebagai berikut :

Gambar 5.3. Koran Tribun Jogja yang 
melanggar EPI dengan menggunakan 

tanda asteris.
Sumber gambar: Koran Tribun Jogja edisi 

07 Maret 2018

Gambar 5.4. Koran Merapi yang 
melanggar EPI dengan menggunakan 

kata-kata gratis.
Sumber gambar: Koran Merapi edisi 07 

Maret 2018

Dalam gambar tiga pelanggaran yang terdapat adalah mengenai 
tanda asteris, di dalam EPI tanda asteris pada iklan media cetak tidak 
boleh digunakan untuk menyembunyikan atau membingungkan atau 
membohongi khalayak tentang kualitas kinerja atau harga sebenarnya 
dari produk iklan. Sedangkan pada gambar 4 pelanggaran EPI yang 
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terdapat adalah menggunakan kata-kata gratis penggunaan kata-kata 
gratis tidak boleh dicantumkan dalam iklan bila ternyata konsumen 
harus membayar biaya lain. Pada keempat contoh di atas sudah 
dipaparkan pada pasal 20 , yang berbunyi “Pelaku usaha periklanan  
bertanggung jawab atas iklan yang diproduksi dan segala akibat yang 
ditimbulkan oleh iklan tersebut” , jadi para pengiklan tidak seharusnya 
melanggar peraturan yang sudah ada di dalam EPI. Peraturan 
mengenai iklan tersebut sudah dipaparkan dengan pasal 17, sebagai 
berikut :  Pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang: a. 
mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan, 
dan harga barang dan/atau tarif jasa serta ketepatan waktu penerimaan 
barang dan/atau jasa; b. mengelabui jaminan/garansi terhadap barang 
dan/atau jasa; mengenai barang dan/atau jasa; rang dan/atau jasa; c. 
memuat informasi yang keliru, salah, atau tidak tepat mengenai barang/
atau jasa;  d. tidak memuat informasi mengenai risiko pemakaian 
barang dan/ atau jasa; e. mengeksploitasi kejadian dan/atau seseorang 
tanpa seizin yang berwenang atau persetujuan yang bersangkutan; f. 
melanggar etika dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan 
mengenai periklanan. Pasal 2. Pelaku usaha periklanan dilarang 
melanjutkan peredaran iklan yang telah melanggar ketentuan pada ayat 
1 (Rizal, 2016 : 253).

Dengan adanya contoh pelanggaran iklan di atas bisa dibuktikan 
bahwa kedua media cetak Tribun Jogja dan Merapi kurang memperhatikan 
atau kurang memfilter iklan yang akan masuk di dalamnya, terlebih Merapi. 
Karena sebenarnya masih banyak sekali iklan display maupun iklan kolom 
yang melanggar EPI dan juga, seharusnya kedua media cetak ini lebih 
memperhatikan dampak dari iklan itu terhadap konsumen. Tidak hanya 
itu, seharusnya para pengiklan juga harus lebih tertib akan peraturan yang 
telah ditetapkan oleh EPI agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan 
terhadap konsumen, karena jika nantinya hal yang tidak baik terjadi 
kepada konsumen para pengiklan juga akan merugi nantinya. Lebih baik 
menjadi lebih kreatif agar tidak tergerus zaman yang sudah serba canggih, 
dan bisa bersaing di dunia periklanan yang sudah sangat beragam ini.
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Memahami Etika Beriklan dalam Surat Kabar

Himawan Kusuma Putra

Periklanan sebagai kata dasar “iklan” berangkat dari bahasa Arab 
I’lan, kemudian dilafalkan oleh orang Indonesia dengan sebutan iklan. 
Pada beberapa dekade yang lalu, sebenarnya kita mengenal ada dua 
penyebutan dalam memahami periklanan, yang pertama iklan itu sendiri 
yang mengadopsi dari bahasa Arab, dan advertising yang mengambil dari 
bahasa Inggris maupun Belanda (karena hampir mirip menyebutnya, 
advertising dalam bahasa Inggris dan advertentie dari bahasa Belanda). 
Iklan atau advertising dalam bahasa Inggris berasal dari bahasa latin yaitu 
adverte yang berarti mengalihkan perhatian, sehingga advertising dapat 
diartiksn sebagai sesuatu yang dapat mengalihkan perhatian khalayak 
terhadap sesuatu. Maka inti dari periklanan terletak pada sesuatu yang 
ingin menjadi tujuan kita (Muktaf, 2015 : 3).

Periklanan sendiri mempunyai peran yang penting dalam 
pertumbuhan ekonomi, seperti yang dilakukan di negara-negara 
maju seperti Ingris dan Amerika. Karena periklanan mampu menarik 
daya konsumsi masyarakat sehingga mampu menaikan pertumbuhan 
ekonomi suatu negara. Iklan berdasarkan jenis medianya , dibagi 
menjadi dua lini atas dan lini bawah. Lini atas adalah TVC, Billboard, 
iklan radio, iklan cetak. Sedangkan iklan lini bawah adalah iklan-
iklan yang proses kerjanya hanya dibebani oleh produksi dan jasa 
(Muktaf, 2015: 31).  Paper ini akan fokus ke iklan lini atas yaitu iklan 
cetak terutama koran. Koran atau biasa disebut surat kabar merupakan 
media massa yang paling tua dibandingkan dengan jenis media massa 
yang lainya. Sejarah mencatat keberadaan surat kabar dimulai sejak 
ditemukanya mesin cetak di Jerman oleh Johan Gutenberg. Prototipe 
surat kabar pertama kali diterbitkan di Bremen Jerman tahun 1609 dan 
di tahun yang sama surat kabar sederhana lahir strsborg. Baru pada 
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tahun 1620 bentuk surat kabar yang sesungguhnya ada di Humberg, 
Vienna, Amsterdam dan Antwerp.Di Indonesia sendiri surat kabar 
pertama kali Javasche Courant diterbitkan tahun 1828 di Jakarta. Surat 
kabar berbahasa melayu ada pada tahun 1885 seperti Bintang Barat, 
Hindia Nederland, Dinihari dll (Wahyuni, 2014 : 47).

Fungsi yang paling menonjol dari koran atau surat kabar adalah 
informasi. Hal ini sesuai dengan tujuan utama khalayak membaca surat 
kabar, yaitu keingintahuan akan setiap peristiwa yang terjadi di sekitarnya 
(Wahyuni, 2014:47). Kelebihan dari koran atau surat kabar adalah fleksibel, 
tepat waktu, dipercaya, diterima luas, local market coverage dan biaya 
produksi yang tidak begitu mahal (Sulaksana, 2003: 98). Sehingga banyak 
iklan yang terdapat di dalam koran atau surat kabar mengingat kelebihan-
kelebihan yang terdapat dalam koran atau surat kabar. Contoh iklan yang 
terdapat di surat kabar atau koran adalah iklan baris dan Iklan display.

Iklan Baris adalah iklan yang pertama kali dikenal masyarakat. 
Umumnya hanya terdiri dari pesan-pesan komersial yang berhubungan 
dengan kebutuhan pengiklan, seperti misalnya iklan lowongan 
pekerjaan, kehilangan (benda atau sanak keluarga) pindah alamat, jual 
beli kendaraan bekas, jual perabotan rumah tangga, menawarkan jasa-
jasa tertentu, dan lain-lain (Kasali,1992: 106).

Iklan display, iklan jenis ini merupakan iklan yang paling dominan 
pada surat kabar. Ukuranya sangat bervariasi, tetapi biasanya minimal 2 
kolom, mulai dari 2 kolom kali 5 sentimeter hingga ¼ , ½, dan 1 halaman 
penuh berwarna. iklan-iklan ini akan dimuat oleh penerbit sesuai dengan 
kebijaksanaan redaksi sepanjang tidak mengganggu halaman isi redaksi. 
Ada kalanya pengiklan dapat memilih halaman sesuai dengan keinginanya 
(misalnya iklan yang dimuat secara serial). Untuk itu penerbit biasanya 
memungut biaya tambahan yang besarnya berkisar antara 200% hingga 
400% dari tarif standar (tergantung lokasinya) (Kasali,1992: 106).

Beberapa contoh koran atau surat kabar adalah Merapi dan Tribun. 
Merapi merupakan koran lokal yogyakarta, sedangkan Tribun adalah 
koran yang terbit di Yogyakarta dan Jawa tengah.

Merapi adalah surat kabar yang terbit di Yogyakarta. Surat kabar 
Merapi merupakan surat kabar yang tergabung dalam KR Group dan 
berlokasi di JL. P. Mangkubumi, No. 41-42, 55232, Gowongan, Jetis, 
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Gowongan, Jetis, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55233. 
Setiap edisi dari surat kabar Merapi terdiri dari 12 halaman yang terbit 
dari hari senin sampai hari sabtu. Merapi mempunyai tagline yaitu “Tuntas 
Tanpa Tendensi” artinya mereka ingin menghadirkan informasi secara 
menyeluruh tanpa ada suatu kecondongan pada satu topik atau peristiwa.

Tribun Jogja adalah surat kabar yang terbit di Yogyakarta, namun 
Tribun juga terbit di berbagai wilayah di Jawa Tengah. Tribun Jogja setiap 
edisi terdiri dari 20 halaman yang terbit dari hari senin sampai hari sabtu. 
Rubrik yang diangkat Tribun Jogja seperti Tribun Finance, Tribun Biz, 
Hotline Public Service, Harian Pagi Jogja, Jateng Square, Snapshot, Gosipi, 
Internasional, Tribun Buffer, Malioboro Blitz, Jogja Socer Land, Tribun Jual 
Beli, Karier, Malioboro Buffer dan Super Ball. Tribun Jogja menggunakan 
tagline “Spirit Baru DIY-JATENG” yang berarti ingin memberikan 
semangat baru untuk warga DIY dan JATENG.

Adapun iklan yang dimuat di koran atau surat kabar harus 
berdasarkan dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Pada penerbitan 
koran atau surat kabar Merapi pada tanggal 10 Maret 2018 terdapat 
berbagai iklan yang melanggar Etika Pariwara Indonesia (EPI). Iklan-
iklan yang melanggar tersebut baik dalam bentuk iklan display maupun 
iklan baris. Beberapa contoh iklan display yang melanggar Etika 
Pariwara Indonesia di Merapi adalah sebagai berikut:

Gambar 5.1. Iklan display pengobatan tradisional yang melanggar EPI
Sumber gambar: Koran Merapi halaman 16
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Pengobatan Tradisional Hj. Mak Erot iklan yang berada di halaman 
6 ini menyebutkan dalam naskah iklanya bahwa “yang paling heboh 
dan spektakuler” penggunaan kalimat superlatif tidak diperbolehkan 
sebagaimana yang dinyatakan dalam pasal 1.2.2 yang berbunyi Iklan 
tidak boleh menggunakan kata-kata superlatif seperti “paling”, “nomor 
satu”, ”top”, atau kata-kata berawalan “ter“, dan atau yang bermakna 
sama, tanpa secara khas menjelaskan keunggulan tersebut yang harus 
dapat dibuktikan dengan pernyataan tertulis dari otoritas terkait atau 
sumber yang otentik. 

Gambar 5.2. Iklan display Madu Bima yang melanggar EPI
Sumber gambar: Koran Merapi halaman 11

Madu Bima 99 dalam iklan yang terdapat pada halaman 11 
disebutkan bahwa “ini madu murni” seperti iklan yang di atas 
penggunan kata “murni” tidak diperkenankan seperti yang terdapat 
pada EPI pasal 1.2.3 yang berbunyi Penggunaan kata ”100%”, ”murni”, 
”asli” untuk menyatakan sesuatu kandungan, kadar, bobot, tingkat 
mutu, dan sebagainya, harus dapat dibuktikan dengan pernyataan 
tertulis dari otoritas terkait atau sumber yang otentik. Menurut data 
di atas penggunaan kata “murni” tidak diperkenankan karena di iklan 
tersebut penggunan kata “murni” tidak dapat dipertanggungjawabkan. 
Selain iklan display ada beberapa bentuk pelanggaran yang terdapat 
pada iklan baris di bawah ini beberapa contoh pelanggaran iklan baris 
sebagai berikut : 
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Gambar 5.3. Iklan baris Massange yang melanggar EPI
Sumber gambar: Koran Merapi halaman 6

Pada iklan Pengobatan Neng Syifa yang terdapat pada halaman 
8 ini menyebutkan kata “dijamin” menurut EPI penggunaan kata 
“dijamin” tidak diperkenankan sebagaimana yang dinyatakan dalam 
pasal 1.7 yang berbunyi : Jika suatu iklan mencantumkan garansi atau 
jaminan atas mutu suatu produk, maka dasar-dasar jaminannya harus 
dapat dipertanggungjawabkan. Kata “dijamin” dalam naskah iklan 
tersebut adalah suatu hal yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. 

Gambar 5.4. Iklan baris perumahan yang melanggar EPI
Sumber gambar: Koran Merapi halaman 8

Pada iklan perumahan yang terdapat pada halaman 8 ini 
menggunakan kata “super mewah” dalam EPI dijelaskan bahwa 
penggunaan kata superlatif tidak diperkenankan sebagaimana yang 
telah dijelaskan pada pasal 1.2.2 yang berbunyi : Iklan tidak boleh 
menggunakan kata-kata superlatif seperti “paling”, “nomor satu”, 
“top”, atau kata-kata berawalan “ter“, dan atau yang bermakna sama, 
tanpa secara khas menjelaskan keunggulan tersebut yang harus dapat 
dibuktikan dengan pernyataan tertulis dari otoritas terkait atau sumber 
yang otentik.  Di atas adalah beberapa contoh pelanggaran iklan yang 
terdapat pada surat kabar Merapi. Berikut contoh pelanggaran yang 
terdapat pada iklan display surat kabar Tribun Jogja :
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Gambar 5.5. Iklan display yang melanggar EPI
Sumber gambar: Koran Tribun Jogja halaman 11

Iklan Madu Bima 99 iklan yang berada di halaman 11 dalam naskah 
iklan tersebut mencantumkan “kesaksian” dari seorang pengguna pada 
EPI pencantuman “kesaksian” pengguna harus terdapat bukti tertulis 
dan tanda tangan dari pihak terkait seperti yang telah dijelaskan 
pada pasal 1.17.4 yang berbunyi : Kesaksian konsumen harus dapat 
dibuktikan dengan pernyataan tertulis yang ditanda tangani oleh 
konsumen tersebut. “Kesaksian” di iklan tersebut tidak disertakan 
pernyataan dan tanda tangan sehingga tidak bisa untuk dipertanggung 
jawabkan. Beberapa contoh pelanggaran iklan baris yang terdapat di 
surat kabar atau koran Tribun Jogja sebagai berikut : 

Gambar 5.6. Iklan baris yang melanggar EPI
Sumber gambar: Tribun Jogja halaman 16

Pada iklan yang terdapat pada halaman 16 dalam naskah iklan 
tersebut menggunakan kalimat “bergaransi” menurut EPI penggunaan 
kata “bergaransi/garansi” tidak diperkenankan sebagaimana yang 
tertera pada pasal 1.7 yang berbunyi : Jika suatu iklan mencantumkan 
garansi atau jaminan atas mutu suatu produk, maka dasar-dasar 
jaminannya harus dapat dipertanggungjawabkan. kata “bergaransi” di 
atas adalah sesuatu yang tidak bisa dipertanggung jawabkan terlebih 
produk tersebut adalah barang yang bukan asli melainkan tiruan.
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Gambar 5.7. Iklan baris yang melanggar EPI
Sumber gambar: TribunJogja halaman 16

Pada iklan yang terdapat pada halaman 16 menggunakan kalimat 
superlatif yaitu awalan “ter” menurut EPI awalan “ter” tidak boleh 
digunakan sesuai dengan yang tertera pada pasal 1.2.2 yang berbunyi 
: Iklan tidak boleh menggunakan kata kata superlatif seperti “paling”, 
“nomor satu”, ”top”, atau kata-kata berawalan “ter“, dan atau yang 
bermakna sama, tanpa secara khas menjelaskan keunggulan tersebut 
yang harus dapat dibuktikan dengan pernyataan tertulis dari otoritas 
terkait atau sumber yang otentik. Berikut beberapa contoh atau bentuk-
bentuk pelanggaran yang terdapat pada surat kabar atau koran Merapi 
dan Tribun Jogja yang terbit pada 10 Maret 2018. 

Grafik 1.7. Koran Merapi
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Grafik 1.8. Koran Tribun Jogja

Menurut data-data di atas adanya pelanggaran-pelanggaran EPI 
ini dunia periklanan di Indonesia masih perlu banyak memperhatikan 
sisi etika dalam beriklan. Mengingat pelanggaran-pelanggaran yang 
disebutkan di atas masih sangat sering dijumpai pada setiap terbitan 
surat kabar atau koran. Ditambah lagi bentuk pelanggaran masih sering 
pada satu kesalahan yang sama bahkan produk yang sama terutama 
pada iklan pengobatan tradisional dan produk herbal. Seharusnya 
pelanggran-pelanggaran seperti ini sangat mungkin diminimalisir 
mengingat sekarang ini adalah era nya kemudahan mengakses 
informasi. Informasi dapat didapatkan dimana saja bukan tidak 
mungkin pengiklan akan lebih paham mengenai etika dalam beriklan. 
Karena etika itu sendiri sangat penting agar tidak menimbulkan hal 
yang tidak diinginkan perbedaan persepsi antara pengiklan dengan 
konsumenya. Terlebih ada beberapa produsen-produsen besar yang 
masih melanggar EPI tentu bisa merusak image dari produsen besar 
tersebut.
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Iklan  Berbau Agama yang Tidak Beretika

Foltama Juna Prasetya

Di zaman yang modern seperti saat ini kita bisa mengatahui 
bahwa arus informasi berkembang sangat cepat, begitupula dengan 
iklan.  Iklan di media berkembang sangat pesat pula, dan tak jarang 
beberapa dari mereka memiliki konsep yang kreatif. akan tetapi hal 
itu tidak diimbangi dengan semakin berkembangnya produsen iklan 
dalam mentaati etika dalam beriklan.  

Iklan atau dalam bahasa Inggris disebut Advertising berasal dari 
bahasa latin yaitu advertere yang berarti mengalihkan perhatian, sehingga 
Advertising dapat diartikan sebagai suatu yang dapat mengalihkan per-
hatian khalayak terhadap sesuatu. Maka inti dari periklanan terdapat 
pada bagaimana usaha mengalihkan khalayak agar memperhatikan pada 
sesuatu yang ingin menjadi tujuan kita (Mukhtaf, 2015: 3).

Iklan adalah salah satu cara yang efektif yang digunakan untuk 
membujuk khalayak atau orang agar tertarik pada barang atau jasa yang 
ditawarkan. Saat ini periklanan tidak hanya berisikan konten produk barang 
atau jasa semata, namun juga harus jeli dalam memilih media sebagai alat 
promosi. Oleh karena itu iklan dituntut lebih kreatif dan inovatif.

 Sebuah kreatifitas memang sulit apabila dibatasi, karena untuk 
mendapatkan sebuah karya yang bagus dibutuhkan pemikiran yang 
cemerlang. Sebuah ide yang cemerlang biasanya datang dari suatu 
pemikiran diluar batas. Dalam mengembangkan suatu kreatifitas haruslah 
tetap mematuhi norma-norma yang berlaku. Di Indonesia, para pelaku 
iklan harus mematuhi apa saja yang telah diatur dalam Etika Pariwara 
Indonesia (EPI) agar sesuai dengan budaya masyarakat Indonesia. 

Di era modern seperti sekarang ini iklan telah menyasar ke 
berbagai sendi kehidupan. Pengiklan secara leluasa bias memilih 
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media yang akan digunakan guna mengiklankan produknya baik itu 
lewat internet, radio bahkan melalui  media cetak, semua tergantung 
kemampuan finansial yang dimiliki oleh pengiklan. Semua dilakukan 
agar produk yang dijual mendapatkan tempat di hati masyarakat dan 
menimbulkan awareness di masyarakat. 

Dalam beberapa dekade terakhir, majalah merupakan salah satu 
media yang tumbuh pesat untuk melayani kebutuhan dan kepentingan 
pendidikan, informasi, serta hiburan dari banyak pembaca dalam 
pasar konsumen maupun bisnis. Keragaman majalah yang besar ini 
menjadikan media yang menarik bagi banyak pengiklan. Industri 
majalah mencatat rekor peningkatan 2,1% pendapatan periklanan 
selama kuartal pertama tahun 1999 dibandingkan kuartal pertama di 
tahun sebelumnya (Lee dan Johnson, 2007:241).

Media cetak juga tidak terlepas dari iklan, salah satu pangsa pasar 
terbesar iklan adalah media cetak. Walaupun saat ini banyak sekali 
media pengiklanan seperti televisi bahkan media baru seperti internet 
tidak membuat iklan di media cetak sepi. Kita ketahui bersam bahwa 
iklan di koran dan majalah tetap saja ramai meski muncul media lain. 
Iklan di media cetak lebih efektif dikarenakan tulisan yang dipadukan 
dengan gambar dianggap mudah dipahami oleh pembaca daripada 
menggunakan media lain. Di samping itu biaya yang relatif  lebih 
murah dibandingkan dengan iklan di televisi menjadi alasan mengapa 
sampai saat ini iklan di media cetak masih saja ramai. 

Saat ini Indonesia merupakan negara Islam terbesar di dunia, tak 
jarang produser iklan melihat ini sebagai peluang dalam membuat 
iklan. Iklan tersebut menggunakan simbol-simbol agama Islam dengan 
tujuan masyarakat Indonesia yang beragama Islam tertarik dan membeli 
produk tersebut. Padahal Asas dalam Etika Pariwara Indonesia sangat 
jelas menerangkan bahwa “Melindungi dan menghargai khalayak, 
tidak merendahkan agama, budaya, negara, dan golongan, serta  tidak 
bertentangan dengan hukum yang berlaku”.

Ditambah lagi budaya masyarakat Indonesia yang konsumtif 
membuat sangat marak sekali barang atau jasa yang secara terang 
terangan menggunakan simbol-simbol agama Islam sebagai bahan 
untuk membuat iklan. Pengiklan menganggap mengggunakan symbol-
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simbol agama Islam akan tepat sasaran karena di Indonesia fanatisme 
terhadap agama Islam sangat tinggi. 

Berikut contoh iklan yang menggunakan agama Islam sebagai alat 
iklan:

Gambar 6.1. Iklan display yang melanggar EPI
Sumber gambar: Koran suara pantura edisi 28 oktober 2017

Iklan pertama adalah iklan Fatimah Zahra (Penyelenggaraan Umroh 
dan Haji Plus) yang menggunakan potongan terjemahan surat AL -Anbiya’ 
ayat : 1 . Iklan tersebut hendaknya tidak menggunakan potongan ayat suci 
al-quran karena di dalam Etika Pariwara Indonesia pasal 2.28 yang bebunyi, 
“Agama dan kepercayaan tidak boleh diiklankan dalam bentuk apapun”.

          

Gambar 6.2. Iklan display yang melanggar EPI
Sumber gambar: Majalah Nova edisi 26 Marwet 2018
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Iklan Fiesta menggunakan simbol agama Islam untuk beriklan. 
Kita ketahui bahwa ibadah umroh adalah ibadah yang diinginkan 
oleh setiap muslim di Indonesia. Fiesta megadakan kuis dengan 
hadiah beragam termasuk 20 paket ibadah umroh. Dengan harapan 
masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam akan membeli 
produk tersebut bukan semata-mata karena menginginkan produk 
tersebut, akan tetapi juga menginginkan hadiah dari kuis tersebut yaitu 
20 paket ibadah umroh. Iklan ini baiknya tidak menggunakan ibadah 
umroh sebagai hadiah dari kuis tersebut karena menurut EPI pasal 
2.28 yang berbunyi “Agama dan kepercayaan tidak boleh diiklankan 
dalam bentuk apapun.” Sebaiknya pihak Fiesta lebih bijaksana dengan 
menggunakan hadiah lain.

Gambar 6.3. Iklan display yang melanggar EPI
Sumber gambar: Majalah Nova edisi 12 ,aret 2017

Selanjutnya adalah iklan supplement makanan Welmove. Di 
iklan ini sangat jelas pengiklan ingin menjual produk dengan target 
masyarakat muslim. Terlihat dari bintang iklan tersebut produk ini 
menggunakan bintang iklan yang berhijab, dengan tujuan masyarakat 
muslim yang melihat produk ini akan membeli produk ini karena 
bintang iklanya memiliki kesamaan kepercayaan. Iklan ini memiliki 
kesalahan yaitu mmenurut EPI pasal 2.28 yang berbunyi “Agama dan 
kepercayaan tidak boleh diiklankan dalam bentuk apapun”.

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa tidak semua iklan yang 
ada di media cetak sudah sesuai dengan EPI. Mayoritas iklan-iklan di 
atas memiliki kesalahan yaitu penggunaan simbol-simbol agama Islam 
sebagai sarana untuk beriklan. Hal tersebut sangat tidak beretika. 
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Lika – liku Tawaran Barang Jasa dalam Surat 
Kabar Harian di Yogyakarta

Faiz Budi Setiawan

Iklan saat ini menjadi salah satu opsi dalam hal mencapai apa 
yang diinginkan dalam berbagai bidang. Iklan atau advertising dapat 
didefinisikan sebagai “any paid form of nonpersonal communication 
about an organization, product, service, or idea by an identified sponsor” 
(setiap bentuk komunikasi nonpersonal mengenai suatu organisasi, 
produk, servis, atau ide yang dibayar oleh satu sponsor yang diketahui) 
(Morissan, 2010:16). Dengan kata lain pesan yang diiklankan di suatu 
space dalam sebuah media pada umumnya harus dibeli. Morissan 
(2010:18) juga menambahkan bahwa iklan merupakan satu bentuk 
promosi yang paling banyak dibahas orang, hal ini kemungkinan 
karena daya jangkauannya yang luas. Iklan juga menjadi instrument 
promosi yang sangat penting, khususnya bagi perusahaan yang yang 
memproduksi barang atau jasa yang ditujukan kepada masyarakat luas. 
Pendapat Morissan ini didukung dengan statement dari Jefkins dalam 
bukunya Periklanan yang memaparkan periklanan merupakan pesan 
– pesan penjualan yang paling persuasif yang diarahkan kepada calon 
pembeli yang paling potensial atas produk barang atau jasa tertentu 
dengan biaya yang semurah – murahnya. 

Iklan biasanya melibatkan peran dari suatu media. Karena efek 
media dapat pula mempengaruhi seseorang dalam waktu pendek 
sehingga dengan cepat mempengaruhi mereka. Namun juga memberi 
efek dalam waktu yang lama, sehingga memberi dampak pada 
perubahan – perubahan dalam waktu yang lama (Bungin, 2006:321). 
Media massa menjadi salah satu alternatif dalam kegiatan beriklan. 
Media massa adalah media yang dikonsumsi oleh kelompok atau 
masyarakat dimana sumber pesan atau komunikatornya adalah 
sebuah lembaga yang terorganisir (Muktaf, 2015:141). Lembaga yang 
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terorganisir disini diartikan sebagai suatu instansi yang memiliki 
kepentingan atas sesuatu, misalnya sebuah perusahaan yang bergerak 
dibidang periklanan. Suatu perusahaan harus memilih alternatif media 
periklanan yang akan digunakan untuk memasarkan produknya kepada 
konsumen seperti : televisi, koran, majalah, radio, baliho, dsb (Masli, 
2004:20). Misalnya saja Surat Kabar Harian (SKH) atau koran. SKH 
menyediakan liputan berita terperinci mengenai berbagai peristiwa dan 
artikel yang membahas berbagai isu nasional atau lokal, namun terdapat 
pula berita atau informasi mengenai bisnis, olahraga, dan berbagai 
informasi relevan lainnya termasuk juga hiburan (Morissan, 2010:302). 
SKH menjadi salah satu media massa yang banyak digunakan untuk 
memasang iklan. Dimana menurut data belanja iklan di Indonesia 
pada 2005 tercatat Rp 23 triliun rupiah. Televisi mendominasi dengan 
70 persen (Rp 16 triliun) dari nilai belanja iklan tersebut, surat kabar 
Rp 6 triliun. Majalah dan tabloid sekitar Rp 1 trilun (Jatmikasari dalam 
Morissan, 2010:18). Namun nyata dengan peminat (pemasang iklan) 
yang tergolong banyak pada media konvensional ini tidak diimbangi 
dengan perhatian akan etika dalam beriklan. 

Yogyakarta menjadi salah satu kota yang memiliki beberapa 
SKH yang rutin terbit setiap harinya dan masih bertahan sampai kini, 
beberapa diantaranya adalah Tribun Jogja, Kedaulatan Rakyat dan 
Merapi. Ketiga SKH di atas setidaknya memiliki 2 pembagian jenis 
iklan yang ditampilkan di buletinnya, yaitu iklan baris dan iklan display. 
Iklan baris umumnya hanya terdiri dari pesan – pesan komersial yang 
berhubungan dengan kebutuhan pengiklan. Seperti misalnya iklan 
lowongan pekerjaan, kehilangan (benda atau sanak keluarga), pindah 
alamat, jual beli kendaraan bekas, jual perabotan rumah tangga, 
menawarkan jasa – jasa tertentu, dan lain lain (Kasali, 1992:106). 
Iklan baris memiliki ciri khas yaitu ukurannya kecil dan kerap kali 
menggunakan singkatan. Sedangkan iklan display merupakan iklan 
yang ukurannya sangat bervariasi, tetapi biasanya minimal 2 kolom, 
mulai dari 2 kolom kali 5 sentimeter hingga 1/4, 1/2, dan 1 halaman 
penuh berwarna (Kasali, 1992:106). Merujuk pada ketiga SKH yang 
terbit di Yogyakarta di atas pada penerbitan tanggal 13 Maret 2018 
terdapat berbagai pelanggaran yang menyalahi peraturan dalam 
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beretika dalam konteks iklan baik itu berbentuk produk maupun jasa. 
Konten – konten dalam koran – koran di atas bertentangan dengan 
aturan – aturan yang terkandung dalam Etika Pariwara Indonesia 
(EPI). Pelanggaran etika dalam iklan pada media konvensional ini 
terdapat pada iklan baris maupun iklan display. 

Koran Tribun Jogja merupakan salah satu SKH yang terbit di kota 
Yogyakarta. Surat kabar ini merupakan anak dari perusahaan Kompas 
Gramedia serta menjadi anggota dari Tribun Network. Koran ini terbit 
setiap hari Senin sampai Minggu. Koran yang ber-tagline “Spirit Baru 
DIY-JATENG” ini memiliki tampilan berjumlah 20 halaman. Namun 
pada koran Tribun Jogja edisi 13 Maret 2018 ditemukan pelanggaran 
yang tidak sesuai dengan aturan di EPI baik yang berbentuk iklan baris 
ataupun iklan display.  

Contoh pelanggaran pada iklan display di Tribun Jogja.

Gambar 7.1. Koran Tribun Jogja yang melanggar Etika Pariwara Indonesia dengan 
penggunaan kata superlatif.

Sumber gambar : Koran Tribun Jogja, edisi 13 Maret 2018

Pada iklan display Hikvison yang berada pada halaman 16 ini 
menyebutkan bahwa Hikvision merupakan distributor yang termurah. 
Menurut EPI klaim termurah tidak dapat dibenarkan. Merujuk 
pada aturan EPI dijelaskan pada bagian III poin tata karma dalam 
isi iklan yang membahas tentang bahasa berbunyi iklan tidak boleh 
menggunakan kata-kata superlatif seperti “paling”, “nomor satu”, 
”top”, atau kata-kata berawalan “ter“, dan atau yang bermakna sama, 
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tanpa secara khas menjelaskan keunggulan tersebut yang harus dapat 
dibuktikan dengan pernyataan tertulis dari otoritas terkait atau sumber 
yang otentik. Dengan kata lain iklan tidak boleh menggunakan kata – 
kata superlatif atau kata – kata berawalan “ter” seperti kata termurah. 
Klaim atas kata termurah harus dapat dibuktikan oleh pengiklan.

Contoh pelanggaran pada iklan baris di Tribun Jogja.

Gambar 7.2. Koran Tribun Jogja yang Melanggar Etika Pariwara Indonesia dengan 
jaminan 100% dan garansi.

Sumber gambar : Koran Tribun Jogja, edisi 13 Maret 2018

Pada iklan baris Klenik Jogja koran Tribun Jogja edisi 13 Maret 
di halaman 16 juga mengandung pelanggaran EPI. Dimana dalam 
iklan ini menggunakan klaim 100% pada tampilan iklannya. EPI pada 
bagian III poin tata karma dalam isi iklan yang membahas tentang 
bahasa menjelaskan bahwa penggunaan kata ”100%”, ”murni”, ”asli” 
untuk menyatakan sesuatu kandungan, kadar, bobot, tingkat mutu, 
dan sebagainya, harus dapat dibuktikan dengan pernyataan tertulis 
dari otoritas terkait atau sumber yang otentik. Sehingga iklan ini patut 
dipertanyakan atas kevalidannya. Selain pelanggaran di atas, naskah 
iklan ini juga melanggar aturan EPI yang mengulas tentang rasa takut 
dan takhayul. Naskah iklan Klenik Jogja secara gamblang mengiklankan 
unsur – unsur takhayul. Sedangkan jika merujuk pada aturan di EPI 
hal ini tidak dapat dibenarkan. Pada bagian III poin tata karma dalam 
isi iklan yang membahas tentang bahasa berbunyi iklan tidak boleh 
menimbulkan atau mempermainkan rasa takut maupun memanfaatkan 
kepercayaan orang terhadap takhayul, kecuali untuk tujuan positif. 

Pada iklan ini juga mengandung unsur pelanggaran pada 
penggunaan kata garansi. Karena di dalam EPI sendiri pada bagian 
III poin tata karma dalam isi iklan yang membahas tentang garansi 
dijelaskan bahwa jika suatu iklan mencantumkan garansi atau jaminan 
atas mutu suatu produk, maka dasar-dasar jaminannya harus dapat 
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dipertanggungjawabkan. Dengan kata lain pengiklan harus dapat 
mempertanggung jawabkan iming - iming garansi dalam iklan.

Koran lainnya yang beredar di Yogyajarta adalah Kedaulatan 
Rakyat (KR). KR sendiri merupakan koran atau SKH nasional yang 
dapat dikatakan tertua di Yogyakarta. Koran yang identik dengan 
tagline “Suara Hati Nurani Rakyat” ini menjunjung tinggi amanat 
rakyat dan berperan sebagai suara rakyat. Dengan kata lain KR 
berusaha untuk memfasilitasi masyarakat dalam hal menyampaikan 
aspirasi ataupun memberikan informasi yang up-to-date melalui 
ranah media konvensional. Koran ini dalam satu edisi berjumlah 20 
halaman dan terbit setiap hari Senin sampai Minggu. Pada koran KR 
pun pelanggaran etika periklanan juga dapat ditemui dalam iklan baris 
maupun iklan display.

Contoh pelanggaran pada iklan display di Kedaulatan Rakyat:

Gambar 7.3. Koran Kedaulatan Rakyat yang melanggar Etika Pariwara Indonesia 
dengan penggunaan kata superlatif.

Sumber gambar : Koran Kedaulatan Rakyat, edisi 13 Maret 2018

Pelanggaran juga ditemukan pada halaman 12, dimana pada iklan 
display di atas terdapat kata superlatif yaitu kata termurah pada headline 
iklan. Hal ini tidak sejalan dengan aturan tentang EPI pada bagian III poin 
tata karma dalam isi iklan yang membahas tentang bahasa berbunyi iklan 
tidak boleh menggunakan kata-kata superlatif seperti “paling”, “nomor satu”, 
”top”, atau kata-kata berawalan “ter“, dan atau yang bermakna sama, tanpa 
secara khas menjelaskan keunggulan tersebut yang harus dapat dibuktikan 
dengan pernyataan tertulis dari otoritas terkait atau sumber yang otentik. 
Selain pelanggaran penggunaan kata superlatif, iklan Astra Daihatsu di atas 
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juga mengandung unsur pelanggaran lain dalam hal pencantuman harga. 
Dimana seperti pada EPI bagian III poin tata karma dalam isi iklan yang 
membahas tentang pencantuman uang dijelaskan bahwa jika harga sesuatu 
produk dicantumkan dalam iklan, maka ia harus ditampakkan dengan jelas, 
sehingga konsumen mengetahui apa yang akan diperolehnya dengan harga 
tersebut. Sedangkan pada iklan di atas pencantuman uang dengan kata jtan 
atau jutaan yang bermakna ambigu dan tidak jelas nominal pastinya.

Contoh pelanggaran pada iklan baris di Kedaulatan Rakyat.

Gambar 7.4. Koran Kedaulatan Rakyat yang melanggar Etika Pariwara Indonesia 
dengan mengandung unsur agama.

Sumber gambar : Koran Kedaulatan Rakyat, edisi 13 Maret 2018

Iklan baris pada SKH KR juga memuat pelanggaran EPI. Pada 
iklan lowongan pekerjaan di atas disebutkan bahwa pengiklan hanya 
mencari pembantu rumah tangga yang beragama Islam. Hal ini 
bertentangan dengan EPI bagian III poin tata karma dalam ragam 
iklan yang membahas tentang kursus dan lowongan kerja yang 
berbunyi iklan lowongan kerja tidak boleh memberi indikasi adanya 
diskriminasi atas suku, agama atau ras tertentu. Poin ini diperkuat juga 
dengan aturan EPI bagian III poin tata karma dalam ragam iklan yang 
membahas tentang agama. Dijelaskan bahwa agama dan kepercayaan 
tidak boleh diiklankan dalam bentuk apapun.

Koran Merapi juga merupakan salah satu brand SKH lokal yang 
beredar di Daerah Istimewa Yogyakarta. Harian Merapi termasuk 
media yang telah terverifikasi Dewan Pers 2017, seperti yang 
tercantum pada halaman depan setiap edisinya. Koran lokal ini berada 
di bawah naungan Kedaulatan Rakyat Group dan diterbitkan oleh PT. 
BP Kedaulatan Rakyat. Memiliki jumlah 12 halaman dan ber-tagline 
“Tuntas Tanpa Tendensi”. Koran ini terbit setiap hari Senin sampai 
Sabtu. Tidak berbeda dengan 2 koran sebelumnya, koran merapi juga 
mengandung unsur pelanggaran etika dalam iklan – iklannya.
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Contoh pelanggaran pada iklan display di Merapi.

Gambar 7.5. Koran Merapi yang melanggar Etika Pariwara Indonesia dengan 
penggunaan kata tanpa efek samping dan unsur takhayul.

Sumber gambar : Koran Merapi, edisi 13 Maret 2018

Koran Merapi pada edisi 13 Maret 2018 pada bagian iklannya 
terdapat pelanggaran – pelanggaran EPI. Salah satunya pada iklan display 
di halaman 6 yang mengiklankan pengobatan tradisional Tabib Haji Aulia. 
Penggunaan kata tanpa efek samping bertentangan dengan aturan dalam 
EPI. Dimana pada EPI bagian III poin tata karma dalam ragam iklan yang 
membahas tentang obat – obatan menjelaskan bahwa iklan tidak boleh 
menggunakan kata-kata yang berlebihan seperti “aman”, “tidak berbahaya”, 
“bebas efek samping”, “bebas risiko” dan ungkapan lain yang bermakna 
sama, tanpa disertai keterangan yang memadai. Sehingga iklan ini dapat 
dikatakan tidak sesuai dengan peraturan dalam EPI. Selain pelanggaran 
pada penggunaan kalimat tanpa efek samping iklan ini juga melanggar 
dalam hal takhayul, seperti aturan yang terdapat pada bagian III poin tata 
karma dalam isi iklan yang membahas tentang bahasa iklan tidak boleh 
menimbulkan atau mempermainkan rasa takut maupun memanfaatkan 
kepercayaan orang terhadap takhayul, kecuali untuk tujuan positif. 
Dikarenakan iklan ini juga menawarkan hal – hal yang berbau takhayul 
seperti susuk kecantikan, penglarisan, dll.
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Contoh pelanggaran pada iklan baris di Merapi.

Gambar 7.6. Koran Merapi yang melanggar Etika Pariwara Indonesia dengan garansi.
Sumber gambar : Koran Merapi, edisi 13 Maret 2018

Pada iklan barisnya pun koran Merapi juga melakukan pelanggaran 
dalam hal etika dalam beriklan. Seperti gambar di atas, iklan Berkah Jaya 
Canopy yang termuat pada halaman 8 menggunakan kata bergaransi. 
Sedangkan jika merujuk pada EPI hal ini termasuk dalam pelanggaran 
etika dalam konteks beriklan. Dalam EPI pada bagian III poin tata karma 
dalam isi iklan yang membahas tentang garansi dijelaskan bahwa jika suatu 
iklan mencantumkan garansi atau jaminan atas mutu suatu produk, maka 
dasar-dasar jaminannya harus dapat dipertanggungjawabkan.

Grafik 1.9. Akumulasi total iklan dan jumlah pelanggaran etika periklanan pada koran 
Tribun Jogja, Kedaulatan Rakyat dan Merapi edisi 13 Maret 2018

Berdasarkan Grafik di atas, jumlah iklan yang terdapat masing masing 
SKH (Tribun Jogja, Kedaulatan Rakyat, Merapi) berjumlah lebih dari 200 
iklan yang terdiri dari iklan baris dan iklan display. Namun, jumlah iklan 
yang melanggar EPI dari ketiga iklan ini terbilang cukup banyak. SKH 
Tribun Jogja edisi 13 Maret 2018 terdapat total 505 buah iklan, dengan 
jumlah 55 buah iklan melanggar EPI. Sedangkan SKH Kedaulatan Rakyat 
pada edisi 13 Maret 2018 memuat total 353 iklan, yang 30 iklannya 
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terindikasi melanggar EPI. SKH Merapi edisi 13 Maret 2018 yang 
menampilkan iklan dengan jumlah 229 buah iklan pun 11 diantaranya 
juga melanggar EPI. Melihat dari akumulasi tersebut dunia periklanan 
Indonesia harus sudah mulai berbenah dalam memberikan sajian iklan 
yang baik. Iklan yang bertujuan untuk mempromosikan sesuatu harus 
juga melihat sisi etika dalam konten naskah iklannya. Terlebih lagi iklan 
di media massa konvensional seperti koran atau SKH. Dikarenakan 
media konvensional masih menjadi media yang memiliki power jika 
dibandingkan dengan media yang lainnya. Tentunya para pembuat iklan 
juga harus memperhatikan etika dalam proses produksi iklan.
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Eksploitasi Perempuan dalam Iklan Jasa Pijat

Nadia Astirani Devi

Pada era modern ini, memasang iklan menjadi jauh lebih mudah 
dan praktis. Kita bisa menggunakan teknologi untuk memasang iklan, 
seperti pada sosial media atau melalui web, tetapi masih banyak cara 
lain yang telah lama digunakan untuk mempromosikan produk yang 
tetap digunakan dalam masyarakat seperti memasang iklan di baliho 
besar dipinggir jalan, media cetak (koran, majalah, selebaran brosur), 
radio, maupun televisi. Tidak dapat dipungkiri bahwa dunia periklanan 
sangat menjanjikan bagi produk yang dipromosikan atau diiklankan, 
karena dengan adanya iklan yang dipasang maka masyarakat luas dapat 
mengetahui produk tersebut.

Iklan atau advertising dalam bahasa Inggris berasal dari bahasa 
Latin yaitu adverte yang mengalihkan perhatian, sehingga advertising 
dapat diartikan sebagai sesuatu yang dapat mengalihkan perhatian 
khalayak terhadap sesuatu. Maka inti dari periklanan terletak pada 
bagaiman usaha mengalihkan khalayak agara nantinya memperhatikan 
atau perhatian pada sesuatu yang ingin menjadi tujuan kita (Muktaf, 
2015:4). Periklanan juga bisa diartikan sebagai usaha untuk membujuk 
khalayak untuk mengkonsumsi produk yang dijual. Arti lain dari 
periklanan adalah yaitu, bentuk berbayar nonpersonal presentasi dan 
promosi tentang ide barang atau jasa yang di identifikasi sebagai kegiatan 
promosi melalui media cetak (Koran, atau majalah), media penyiaran 
(radio dan televisi), elektronik media (audiotape, videotape, videodisk, 
CD-ROM, halaman web), dan media display (billboard, sistem tanda, 
poster) (Muktaf, 2015:4). 

Koran adalah salah satu media yang digunakan dalam periklanan. 
Koran termasuk dalam jenis media cetak. Iklan dalam media cetak 
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dapat didefiniskan sebagai teknologi yang berkaitan dengan percetakan. 
Koran dan majalah adalah dua jenis media cetak yang kini banyak 
berkembang mewarnai peradaban manusia (Junaedi, 2014: 52). Dalam 
produksi iklan media cetak cenderung lebih sederhana daripada 
produksi iklan TVC. Tetapi karena lebih sederhana tersebut iklan di 
Koran cenderung kurang menarik. Tetapi koran tetap saja memiliki 
kelebihan yaitu (Muktaf, 2015:170) : Pertama segar, karena terbit 
tiap hari, dan selalu menghadirkan hal baru, ke dua koran mampu 
menjangkau hingga ke pelosok daerah, ketiga Fleksibel, koran secara 
geografis bisa menghadirkan isi yang berbeda di kota yang lainnya 
dengan cepat, ke empat pertimbangan luas pembaca, satu koran bisa 
dibaca oleh beberapa orang di tempat-tempat umum, kelima koran 
bisa memberikan sampel, penyebarannya yang luas membuat iklan 
sangat pas untuk dititipkan sampel, keenam koran bisa membantu 
menyebarkan katalog, ke tujuh bisa menjangkau tidak hanya pasar, 
namun komunitas atau etnis tertentu.

Iklan baris sendiri adalah iklan yang pertama kali dikenal 
masyarakat. Umumnya hanya terdiri dari pesan-pesan komersial yang 
berhubungan dengan kebutuhan pengiklan, seperti iklan lowongan 
pekerjaan, kehilangan (benda atau sanak keluarga), pindah alamat, 
jual beli kendaraan bekas, jual perabotan rumah tangga, menawarkan 
jasa-jasa tertentu dan lain-lain. Iklan ini disediakan oleh pihak media 
sebagai pelayanan istimewa bagi pembacanya. Di Indonesia iklan jenis 
ini masih dianggap sebagai pemasukan potensial (sekitar 25-30% dari 
pendapatan total dari iklan) (Kasali, 1992: 106).

Di Jogja sendiri terdapat banyak koran yang beredar yaitu sebagai 
berikut, Harian Bernas, Kedaulatan Rakyat, Radar Jogja, Kompas, Tribun 
Jogja, Republika, Yogya Post, Solo Post, Merapi, Suara Merdeka. Koran 
yang di pilih untuk di teliti adalah Koran Merapi dan Koran Tribun 
Jogja edisi Senin, tanggal 5 Maret 2018. Dalam satu Koran terdapat 
banyak iklan, seperti iklan poster yang menonjolkan gambar berwarna 
maupun yang tidak berwarna, iklan yang menonjolkan tulisan, dan 
iklan baris. Tidak jarang adanya pelanggaran dalam pemasangan iklan 
di dalam Koran. Salah satunya yang banyak ditemukan adalah pada 
iklan baris. Maka dari itu tema yang diambil adalah iklan yang ada 
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pada iklan baris yang menawarkan jasa pijat terselubung yang menjurus 
pada pengeksploitasian wanita dan pornografi. Saat ini pornografi dan 
pornoaksi semakin memprihatinkan, dampak negatifnya pun semakin 
nyata seperti aborsi, pemerkosaan, pembunuhan, dan perzinahan. 

Setiap orang dengan mudah mendapatkan pelayanan sex dan 
konten porno saat ini, ditambah dengan banyaknya media massa yang 
mengandung kalimat dan bahasa terselubung yang mengarah pada 
seksual, termasuk di dalam beberapa iklan baris yang terdapat pada 
dua koran ini (koran Tribun Jogja dan koran Merapi edisi 5 Maret 
2018). Pornografi adalah segenap materi di media yang berpotensi 
atau representasi perilaku seksual manusia yang membangkitkan 
hasrat seksual. Sementara pertunjukan seksual yang bermuatan seksual 
meski tidak melalui media massa (live show) seperti striptease (tarian 
telanjang), organ tunggal, konser Madonna, goyang Inul dan sejenisnya 
maka ada yang mengkatagorikannya sebagai pornografi, namun ada 
juga yang mengkatagorikannya sebagai pornoaksi (Soebagijo, 2008: 33).

Pada Koran Tribun Jogja edisi hari Senin tanggal 5 Maret 2018, 
terdapat 10 iklan baris yang menawarkan jasa pijat tetapi secara tidak 
langsung menggunakan bahasa yang menonjolkan penjualan terhadap 
wanita, salah satunya adalah iklan berikut : “Feby 24th mssg fulbd 
rmh sabar cantik mnarik khss pggln htl serius Call Me 08xxxxxx” , 
hal tersebut melanggar Etika Periklanan Indonesia (EPI) pada poin 
ke 3 pemeran iklan (perempuan) yaitu iklan tidak boleh melecehkan, 
mengeksploitasi, mengobyekan, atau mengornamenkan perempuan 
sehingga memberi kesan yang merendahkan kodrat, harkat, dan 
martabat mereka”. Sedangkan pada iklan baris yang menawarkan jasa 
pijat ini menggambarkan atau mendeskripsikan ciri-ciri fisik dari 
wanita sehingga terkesan menjual wanita tersebut bukan menjual jasa 
pijat untuk kesehatan yang sesungguhnya. 

Gambar 8.1 Iklan baris yang menonjolkan fisik penyedia jasa pijat pada koran Tribun Jogja
Sumber gambar: Koran Tribun edisi 5 Maret 2018
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Lalu pada iklan di Koran Merapi edisi Senin, 5 Maret 2018 
sebagai berikut : Veronica mssge 100% cina, fres+rilex, ramah/sopan 
Hub=085xxxxxx, hal tersebut merupakan  pelanggaran pada poin 2.14 Jasa 
Profesi yang berbunyi “Jasa-jasa profesi seperti dokter, pengacara, notaris, 
akuntan, dll hanya dapat mengiklankan tentang jam praktik atau jam kerja 
, dan pindah alamat, sesuai dengan kode etik profesi masing-masing”. 
Sedangkan dalam iklan tersebut malah menyebutkan hal-hal lain yang 
tidak tergolong pada peraturan di dalam Etika Periklanan Indonesia (EPI), 
bahkan dengan menunjukan ras (Tionghoa) perempuan tersebut. Struktur 
tersebut merepresentasikan perempuan tidak sekedar sebagai tenaga pijat                                                                                                                                           
melainkan bagaimana citra dan tanda yang melekat pada perempuan 
dieksploitasi dan ditempatkan sebagai objek pemuas kebutuhan seksual 
laki-laki.

Gambar 8.2 Iklan baris pada koran  Merapi yang menunjukan ras penyedia jasa pijat
Sumber gambar: Koran Merapi edisi 5 maret 2018

Dua iklan di atas juga melanggar EPI pada pasal 3.3 Gender, poin 
3.3.3 yang berbunyi Seksualitas : bahwa baik pria dan wanita tidak boleh 
dieksploitasi secara seksual. Sebaliknya iklan baris pada Koran yang 
menawarkan jasa pijat kebanyakan mengandung unsur yang menjurus 
pada pelecehan dan penjualan wanita secara tidak langsung. Dalam 
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2008 tentang 
pornografi pada pasal 4 ayat 2D yang berbunyi, Setiap orang dilarang 
menyediakan jasa pornografi yang menawarkan atau mengiklankan, baik 
langsung maupun tidak langsung layanan seksual. Sedangkan di dalam 
iklan koran baris dalam koran Tribun Jogja dan koran Merapi banyak iklan-
iklan jasa pijat yang mengandung kalimat yang menjurus pada pelayanan 
seksual dan penjualan atau prostitusi secara terselubung. Hal tersebut 
harus digaris bawahi dalam dunia periklanan di Indonesia, karena telah 
melanggar Etika dalam beriklan dan Undang-undang dasar Indonesia. 
Kebanyakan iklan, secara sengaja menempatkan perempuan sebagai 
sebuah strategi di mana seksualitas perempuan tersebut disembunyikan 
namun mampu mempengaruhi bawah sadar masyarakat.
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Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh penulis dengan 
cara menghubungi nomor telepon salah satu iklan jasa pijat di atas, 
pertama untuk menghubungi nomor penjual jasa pijat harus dilakukan 
dalam beberapa kali panggilan telepon, setelah itu penjual jasa pijat baru 
akan mengangkat panggilan dari pelanggan. Kemudian didapatkan 
informasi bahwa harga yang ditawarkan oleh penjual jasa pijat adalah 
Rp. 500.000 rupiah sekali pelayanan seluruh tubuh, tidak menerima jika 
hanya jasa blow job saja, lalu pelanggan harus memesan hotel terlebih 
dahulu sebelum “eksekusi”, hotel bisa bintang berapa pun (keputusan 
pelanggan), dan melakukan transaksi langsung ketika berada di hotel. 
Tentunya rahasia pelanggan akan terjaga setelah melakukan transaksi 
dengan penjual jasa pijat tersebut.
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Pelanggaran Etika Periklanan Indonesia 
Pada Koran Tribun Jogja dan Merapi

Rifky Zulkarnaen Ashari

Sejak ditemukannya mesin cetak di Jerman oleh Johan Gutenberg 
dan mengubah perindustrian media cetak, koran adalah salah satu 
media cetak yang diproduksi besar-besaran. Purwarupanya sendiri 
dibuat pada tahun 1609 dan ditahun yang sama lahir surat kabar yang 
bernama Strsborg. Sebelas tahun berlalu barulah lahir bentuk surat 
kabar yang yang sesungguhnya di beberapa negara di Eropa seperti 
Amsterdam, Antwerp, Vienna dan Hamburg (Wahyuni, 2014: 47). 
Koran merupakan industri media yang dimana aspek terpenting dari 
sebuah media adalah konten dari media tersebut, kualitas konten akan 
sangat  mempengaruhi kualitas dari koran itu sendiri, namun bukan 
hanya aspek konten yang sangat diperhatikan oleh industri media 
koran, ada pula aspek lain yang diperhatikan oleh industri media 
koran, aspek yang dapat diakatan mempengaruhi roda pergerakan 
industi media koran itu sendiri, yakni adalah aspek komersial. Koran 
menyediakan ruang untuk iklan yang dimana digunakan untuk 
mengiklankan sebuah produk baik itu barang maupun produk jasa. 
Memasang iklan pada koran memiliki keunggulan tersendiri yakni 
koran banyak diterima luas, keunggulan memasang iklan pada koran 
adalah fleksibel, tepat waktu, dipercaya, diterima luas, local market 
coverage (Sulaksana, 2003: 98). Keuntungan utama yang didapatkan 
oleh industri media koran dapat dibagi menjadi dua, keuntungan dari 
jumlah penjualan koran dan juga keuntungan dari menyediakan ruang 
untuk iklan pada koran. 

Koran Tribun Jogja dan Koran Merapi adalah koran daerah yang 
juga menyediakan ruang untuk iklan. Koran Tribun Jogja adalah 
sebuah surat kabar harian yang terbit di Yogyakarta, Indonesia. Surat 
kabar ini termasuk dalam grup Kompas Gramedia. Koran ini pertama 
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kali terbit 11 April 2011. Koran yang terbit setiap hari ini dijual 
dengan harga retail Rp 2.000,00 dan terdiri dari 12 halaman. Koran 
Merapi merupakan salah satu dari sekian banyak surat kabar harian 
lokal Daerah Istimewa Yogyakarta yang pertama kali terbit pada 1 
Maret 2003. Pada masa itu, Koran Merapi hanya 8 halaman dan terbit 
pada hari Senin sampai dengan Sabtu yang hanya memfokuskan diri 
pada 4 isi berita, yaitu kriminal, hukum, olahraga, dan supranatural. 
Koran Merapi merupakan anak dari Kedaulatan Rakyat (KR) Group 
dan diterbitkan oleh PT. BP Kedaulatan Rakyat. Koran Merapi dijual 
dengan harga retail Rp 2.000,00 dengan 12 lembar halaman koran. 

Koran Tribun Jogja dan Merapi tidak hanya menggunakan 
halamannya semata-mata untuk berita saja, tetapi juga menyediakan 
tempat untuk ruang iklan. Dengan adanya ruang iklan ini tentu saja 
menguntungkan bagi pemilik media, hal ini  dikarenakan setiap 
pemasangan iklan pada ruang iklan mereka dikenakan tarif yang 
bervariatif. Namun bukan berarti Tribun Jogja dan Merapi sangat selektif 
terhadap pemasangan iklan yang ada pada koran mereka. Koran yang 
termasuk dalam kategori koran daerah ini masih banyak ditemukan 
iklan yang melanggar Etika Pariwara Indonesia (EPI). Setidaknya ada 
dua jenis iklan di Tribun Jogja dan Merapi, yaitu iklan display dan 
iklan baris. Iklan display merupakan iklan yang paling dominan pada 
surat kabar. Ukurannya sangat bervariasi, tetapi biasanya minimal 
2 kolom, mulai dari 2 kolom kali 5 sentimeter, hingga ¼, ½, dan 1 
halaman penuh berwarna (Kasali, 1992 : 106). Sedangkan iklan baris 
adalah iklan yang pertama kali dikenal masyaarakat. Umumnya hanya 
berisi pesan-pesan komersial yang berhubungan dengan kebutuhan 
pengiklan, seperti misalnya iklan lowongan pekerjaan, kehilangan 
(benda atau sanak keluarga), pindah alamat, jual beli kendaraan bekas, 
jual prabotan rumah tangga, menawarkan jasa-jasa tertentu, dan lain-
lain (Kasali, 1992 : 106).

Pada penerbitan Koran Tribun Jogja edisi 6 Maret 2018 total 
keseluruhan terdapat 642 iklan, terdiri dari 41 iklan display dan 601 
iklan baris. Dari total 642 iklan terjadi 8 pelanggaran EPI, terdiri dari 
3 pelanggaran pada iklan display, dan 5 pelanggaran pada iklan baris. 
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Grafik 1.10. total iklan yang dimuat di Koran Tribun

Grafik 1.11. kategori iklan yang dimuat di Tribun

Grafik 1.12. pelanggaran jenos iklan yang dimuat di Tribun
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Pada Koran Merapi edisi 6 Maret 2018 total keseluruhan terdapat 
233 iklan yang terdiri dari 9 iklan display dan 224 iklan baris. Dari total 
233 iklan terjadi 11 pelanggaran EPI, terdiri dari 3 pelanggaran pada 
iklan display, dan 8 pelanggaran pada iklan baris.

Grafik 1.11. total iklan yang dimuat di Merapi

Grafik 1.12. kategori iklan yang dimuat di Merapi

Grafik 1.13. pelanggaran jenis iklan yang dimuat di Merapi
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Beberapa contoh iklan display yang melanggar adalah sebagai 
berikut :

Pertama adalah dari iklan pengobatan alternatif “Terapi Pengobatan 
Alat Vital Hj. Mak Erot”. Iklan yang berada di halaman 9 ini menyebutkan 
kata “paling heboh dan sepektakuler”, “cukup sekali berobat hasilnya seumur 
hidup”, dan “dijamin Joss 100%”.

Gambar 9.1. Iklan display yang melanggar EPI dengan menggunakan kalimat 
yang superlatif

Sumber gambar: Koran Tribun edisi 6 Maret 2018

Penggunaan kata “paling heboh dan sepektakuler. Menurut EPI 
iklan tidak boleh menggunakan kata-kata superlatif, sebagaimana 
dinyatakan dalam pasal 1.2.2 tentang Bahasa yang berbunyi, “Iklan 
tidak boleh menggunakan kata-kata superlatif seperti “paling”, “nomor 
satu”, ”top”, atau kata kata berawalan “ter“, dan atau yang bermakna 
sama, tanpa secara khas menjelaskan keunggulan tersebut yang harus 
dapat dibuktikan dengan pernyataan tertulis dari otoritas terkait atau 
sumber yang otentik”. Penggunaan kata “paling heboh dan sepektakuler” 
termasuk dalam kata-kata superlatif  yang dilarang oleh EPI.

Penggunaan kata “cukup sekali berobat hasilnya seumur hidup”. 
Menurut EPI iklan tidak boleh menggunakan Menurut EPI iklan tidak 
boleh mencantumkan garansi atau jaminan atas mutu suatu produk. 
Jika iklan mencantumkan garansi atau jaminan atas mutu suatu produk 
maka dasar-dasar jaminannya harus dapat dipertanggungjawabkan, 
sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1.7 tentang Garansi yang 
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berbunyi, “Jika suatu iklan mencantumkan garansi atau jaminan 
atas mutu suatu produk, maka dasar-dasar jaminannya harus dapat 
dipertanggungjawabkan”. Penggunaan kata “cukup sekali berobat 
hasilnya seumur hidup” mengandung unsur jaminan atas mutu suatu 
produk yang dilarang oleh EPI.

Penggunaan kata “dijamin joss 100%”. Menurut EPI iklan tidak boleh 
menggunakan kata-kata “100%” sebagaimana yang dinyatakan dalam 
pasal 1.2.3, a tentang Bahasa yang berbunyi, “Penggunaan kata ”100%”, 
”murni”, ”asli” untuk menyatakan sesuatu kandungan, kadar, bobot, tingkat 
mutu, dan sebagainya, harus dapat dibuktikan dengan pernyataan tertulis 
dari otoritas terkait atau sumber yang otentik”. Penggunaan kata “dijamin 
joss 100%” berarti mencantumkan tingkat mutu yang melanggar EPI.

Berikutnya adalah dari Iklan percetakan “ww.SiapCetak.com”. 
Iklan yang berada di halaman 16 ini mencantumkan tagline “Id Card 
Termurah se NKRI”.

Gambar 9.2. Iklan display yang melanggar EPI dengan menggunakan kalimat 
yang superlatif

Sumber gambar: Koran Merapi edisi 6 Maret 2018

Penggunaan kata “termurah”  dalam kalimat “Id Card Termurah 
se NKRI” merupakan kata superlatif yang tidak diperbolehkan dalam 
EPI, sebagaimana dinyatan dalam pasal 1.2.2 tentang Bahasa yang 
berbunyi, “Iklan tidak boleh menggunakan kata-kata superlatif seperti 
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“paling”, “nomor satu”, ”top”, atau kata-kata berawalan “ter“, dan atau 
yang bermakna sama, tanpa secara khas menjelaskan keunggulan 
tersebut yang harus dapat dibuktikan dengan pernyataan tertulis dari 
otoritas terkait atau sumber yang otentik”.

Beberapa contoh iklan baris yang melanggar adalah sebagai 
berikut :

Pelanggaran yang pertama pada bari adalah dari Iklan obat yang 
berada pada halaman 16 ini menggunakan kalimat “terbukti sekali 
pakai obat dijamin tuntas”

Gambar 9.3. Iklan baris yang melanggar EPI dengan menggunakan kalimat terbukti 
sekali pakai obat dijamin puas

Sumber gambar: Koran Tribun edisi 6 Maret 2018

Penggunaan kata “terbukti sekali pakai obat dijamin tuntas”. 
Menurut EPI iklan tidak boleh menggunakan Menurut EPI iklan tidak 
boleh mencantumkan garansi atau jaminan atas mutu suatu produk. 
Jika iklan mencantumkan garansi atau jaminan atas mutu suatu produk 
maka dasar-dasar jaminannya harus dapat dipertanggungjawabkan, 
sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1.7 tentang Garansi yang 
berbunyi, “Jika suatu iklan mencantumkan garansi atau jaminan 
atas mutu suatu produk, maka dasar-dasar jaminannya harus dapat 
dipertanggungjawabkan”. Penggunaan kata “terbukti sekali pakai obat 
dijamin tuntas”mengandung unsur jaminan atas mutu suatu produk 
yang dilarang oleh EPI.

Penggunaan kata “ Garansi 100%”. Menurut EPI iklan tidak 
boleh menggunakn kata-kata “100%” sebagaimana yang dinyatakan 
dalam pasal 1.2.3, a tentang Bahasa yang berbunyi, “Penggunaan kata 
”100%”, ”murni”, ”asli” untuk menyatakan sesuatu kandungan, kadar, 
bobot, tingkat mutu, dan sebagainya, harus dapat dibuktikan dengan 
pernyataan tertulis dari otoritas terkait atau sumber yang otentik”. 
Penggunaan kata “Garansi 100%” berarti mencantumkan tingkat mutu 
yang melanggar EPI.
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Yang kedua adalah dari Iklan pijat terapi yang berada pada halaman 
10 ini menggunakan kalimat “Dijamin Fres”

Gambar 9.4. Iklan baris yang melanggar EPI dengan menggunakan kata dijamin fres
Sumber gambar: Koran Merapi edisi 6 Maret 2018

Penggunaan kata “Dijamin Fres” berarti memberikan jaminan 
terhadap konsumen jika menggunakan jasa tersebut. Menurut EPI iklan 
tidak boleh menggunakn kata-kata yang bertujuan untuk memberikan 
jaminan atas mutu suatu produk sebagaimana yang dinyatakan 
dalam pasal 1.7 tentang Garansi yang berbunyi, “Jika suatu iklan 
mencantumkan garansi atau jaminan atas mutu suatu produk, maka 
dasar-dasar jaminannya harus dapat dipertanggungjawabkan”. Kalimat 
“Dijamin Fres” mengandung tujuan untuk memberikan jaminan atas 
mutu suatu produk yang dilarang oleh EPI.
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Maraknya Pengobatan Klenik di Koran Merapi

Ulfah Amalia Anggraeni

Hampir semua kegiatan manusia menghabiskan waktunya untuk 
berkomunikasi, sejak bangun tidur sampai tertidur lagi. Dalam buku 
The Process of Communication: An Introduction to Theory and Practice, 
Berlo mengatakan bahwa, “Bukti riset menunjukan bahwa 70 persen 
orang Amerika menghabiskan waktu kerjaannya untuk berkomunikasi, 
baik mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis” (Berlo,1996:1).

Komunikasi merupakan salah satu aspek kehidupan manusia. 
Oleh karena itu manusia tidak akan menemukan kehidupan yang 
baik tanpa komunikasi sesamanya. Sebagaimana kita ketahui bahwa 
Indonesia memiliki banyak suku, budaya, adat yang berragam, seperti 
budaya komunikasi dengan hal-hal yang ghaib melalui perantara 
dukun. Dalam hal ini media cetak merupakan salah satu  media yang 
turut memuat iklan tentang pengobatan ghaib.

Iklan atau advertising dalam bahasa Inggris berasal dari bahasa 
Latin yaitu adverte yang berarti mengalihkan perhatian, sehingga 
advertising dapat diartikan sebagai suatu yang dapat mengalihkan 
perhatian khalayak terhadap sesuatu. Maka nantinya memperhatikan 
atau perhatian pada sesuatu yang ingin menjadi tujuan kita. Periklanan 
juga bisa diartikan sebagai usaha untuk membujuk khalayak untuk 
mengkonsumsi produk yang dijual (Muktaf, 2015:4).

Dilihat dari sifatnya, iklan dibagi menjadi dua; yakni iklan above 
the line (ATL) atau media lini atas, dan below the line (BTL) atau 
media lini bawah. Jenis media lini atas adalah TVC, billnoard, iklan di 
bioskop, iklan radio, iklan media cetak seperti koran dan iklan majalah. 
Sedangkan media lini bawah adalah iklan-iklan yang proses kerjanya 
hanya dibebani oleh produksi dan jasa. Agensi periklanan media lini 
bawah cenderung produksi dan jasanya menggunakan sumberdaya 
lokal. Iklan-iklan yang termasuk lini bawah adalah spanduk, neon box, 
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flyer, brosur, direct mail, umbul-umbul, balon ikan, mobil iklan, baliho 
dan sebagainya. (Santoso dalam Muktaf, 2015: 31-32).

Surat kabar merupakan media massa yang tergolong popular di 
kalangan masyarakat baik itu tingkat bawah. Dalam kamus komunikasi, 
surat kabar diartikan sebagai lembaran yang tercetak yang memuat 
laporan yang terjadi di masyarakat dengan ciri-ciri, terbit secara 
periodik, bersifat umum, isinya termassa, aktual, mengenai apa saja 
dan dari mana saja di seluruh dunia, yang mengandung nilai untuk 
diketahui khalayak pembaca (Effendy dalam Berlo, 1996: 6 ).

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa surat kabar adalah 
sebuah lembaga pers berupa lembaran cetak, memuat laporan yang 
terjadi di masyarakat secara periodik, bersifat umum dan mengandung 
nilai-nilai moral, etika dan lain-lain. Berita adalah sebuah informasi 
yang penting dan menarik perhatian minat pembaca.

Dalam penulisan iklan di media mana pun perlu diperhatikan etika 
penulisannya tidak bisa sembarangan membuat iklan tanpa mematuhi 
aturan yang telah ditetapkan oleh Dewan Periklanan Indonesia (DPI) 
dalam pedoman Etika Periklanan Indonesia (EPI). Etika berkaitan 
dengan nilai-nilai, tata cara hidup yang baik, aturan hidup yang baik, 
dan segala kebiasaan yang dianut dan diwariskan dari satu orang ke 
orang yang lain atau satu generasi ke generasi yang lain.

Etika adalah nilai dan norma moral yang dipakai oleh seseorang 
atau suatu kelompok sebagai pegangan bagi tingkah laku mereka 
(Bertens dalam Suseno,Franz Magnis,1991:6). Iklan merupakan semua 
bentuk komunikasi nonpersonal tentang gagasan, barang, atau jasa 
yang dibiayai oleh sponsor tertentu. Kesimpulannya iklan merupakan 
bentuk-bentuk komunikasi non personal guna menyampaikan pesan 
yang menawarkan suatu produk barang atau jasa yang ditujukan 
kepada masyarakat melalui suatu media. Sayangnya, tanpa kita 
sadari periklanan di Indonesia masih banyak yang melanggar aturan 
periklanan khususnya iklan media cetak seperti koran.

Salah satunya saja iklan pengobatan alternatif yang terbit di Koran 
Merapi edisi Selasa Wage, 20 Maret 2018 halaman 9 dan pengobatan 
klenik di Koran Merapi edisi Senin, 1 Maret 2018 halaman 5. Koran 
Merapi merupakan salah satu dari sekian banyak surat kabar harian 
lokal Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang merupakan anak dari 
Kedaulatan Rakyat (KR) Group dan diterbitkan oleh PT. BP Kedaulatan 
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Rakyat. Koran ini memfokuskan diri pada empat isi berita yaitu 
kriminal, hukum, olahraga dan supranatural. 

Pengobatan klenik atau biasa disebut juga pengobatan tradisional 
karena telah berlangsung sejak ribuan tahun lalu sebelum di temukan jenis 
obat modern (Suseno, Franz Magnis, 1991: 182). Pengobatan tradisional 
adalah keseluruhan dari pengetahuan, keterampilan dan praktek yang ada 
berdasarkan teori, keyakinan serta pengalaman yang memiliki adat istiadat 
berbeda di masing-masing daerah yang pemanfaatannya dalam menjaga 
kesehatan meliputi pencegahan, pemeliharaan kesehatan, diagnose, 
pengobatan baik secara fisik maupun jasmani. Pengobatan tradisional juga 
bisa disebut dengan pengobatan alternatif di beberapa negara.

Komunitas kejawen yang amat kompleks, telah melahirkan berbagai 
sekte dan tradisi kehidupan Jawa, bahkan di dalamnya terdapat paguyuban-
paguyuban yang bersifat mistis dan didasarkan konsep rukun. Pengobatan 
alternatif ini hanyalah tekad dan persamaan niat untuk nguri-nguri 
(memelihara) tradisi leluhur. Masing-masing paguyuban memiliki “jalan 
hidup” yang khas kejawen. Masing-masing wilayah memiliki kosmogoni 
dan mitos tersendiri (Endraswara, Suwardi. 2001: 5).

Segala perilaku orang Jawa, seringkali memang sulit lepas dari 
aspek kepercayaan pada hal-hal tertentu. Itulah sebabnya sistem 
berpikir mistis akan selalu mendominasi perilaku orang Jawa. Mereka 
lebih percaya pada dongeng-dongeng sakral. Sistem berpikir mistis 
sering mempengaruhi pola-pola hidup yang bersandar pada nasib 
(Damawi dalam Endraswara, Suwardi. 2001: 8).

Dalam kebanyakan desa terdapat seorang dukun, seorang pria ataupun 
wanita, yang mempunyai kekuatan untuk menghitungkan waktu-waktu 
yang baik dan tempat-tempat yang menguntungkan, menyembuhkan 
penyakit-penyakit dan dari padanya kita dapat memperoleh jimat untuk 
segala macam keperluan. Dalam berbagai kesulitan orang pergi ke dukun, 
misalnya apabila ia ingin mengetahui mengapa ia tidak memperoleh anak, 
mengapa ayamnya selalu mati, tetapi juga untuk menangkis ilmu hitam 
(Utrecht dalam Suseno, Franz Magnis, 1991: 181).

Berikut beberapa pelanggaran yang telah dilakukan oleh iklan 
pengobatan alternatif di Koran Merapi edisi Selasa Wage, 20 Maret 2018 
halaman 9 meliputi penggunaan kata “satu-satunya” dan tidak sesuai 
dengan EPI mengenai tata karma iklan. Iklan tidak boleh menggunakan 
kata-kata satu-satunya atau yang bermakna sama, tanpa secara khas 
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menyebutkan dalam hal apa produk tersebut menjadi yang satu-satunya 
dan hal tersebut harus di buktikan dan dipertanggungjawabkan. Dan 
pencantuman harga “mahar Rp. 250.000” dan tidak sesuai dengan EPI 
mengenai tata krama iklan. Jika harga sesuatu produk dicantumkan 
dalam iklan, maka ia harus ditampakkan dengan jelas yang dikenakan 
kepada konsumen juga harus dicantumkan dengan jelas. Penggunaan 
kata “atas izin Allah” dan tidak sesuai dengan EPI mengenai tata krama 
iklan. Iklan penyembuhan alternatif tidak boleh menyalahgunakan 
simbol, ayat atau ritual keagamaan sebagai prasyarat penyembuhan.

Gambar 1. Koran Merapi Jogja yang melanggar EPI menggunakan kata “satu-satunya”, 
“atas izin Allah”, dan pencantuman harga “mahar Rp. 250.000”

Sumber gambar : Koran Merapi Jogja, edisi 20 Maret 2018

Gambar 2. Koran Merapi Jogja yang melanggar EPI
menggunakan kata “dengan ijin Allah SWT” dan “langsung di tes”

Sumber gambar : Koran Merapi Jogja, edisi 18 Maret 2018
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Di Koran Merapi masih ada iklan yang menyimpang tentang 
pengobatan klenik edisi Senin, 1 Maret 2018 halaman 5, berikut 
beberapa bentuk pelanggarannya meliputi penggunaan ijin Allah SWT 
dan langsung tes. Penggunaan kata “ijin Allah SWT” dan tidak sesuai 
dengan EPI mengenai tata karma iklan. Iklan penyembuhan alternatif 
tidak boleh menyalahgunakan simbol, ayat atau ritual kegamaan 
sebagai prasyarat penyembuhan.

Penggunaan kata “langsung di tes” dan tidak sesuai dengan 
EPI mengenai tata karma iklan. Iklan tidak boleh menggunakan 
kata, ungkapan, pengambaran atau pencitraan yang menjanjikan 
penyembuhan, melainkan hanya untuk membantu menghilangkan 
gejala dari sesuatu penyakit.
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Bagian 2.
Media Luar Ruang
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Iklan Gratis yang Tak Realitis

Alfian Hafiz Aditya

Menurut sejarahnya, kegiatan promosi atau iklan suatu produk 
barang atau jasa dilakukan secara langsung (orasi). Lalu ketika 
ditemukannya aksara untuk baca dan tulis, manusia melakukan 
kegiatan ekonominya dengan ditulis pada wadah untuk menulis 
baik itu dari batu, kain, tulang atau kertas. Wadah yang terakhir ini 
melahirkan iklan yang muncul dalam bentuk poster dan pamflet. Lalu 
dengan adanya printer yang mempengaruhi perkembangan media 
cetak, iklan dimuat dihalaman-halaman surat kabar, koran, majalah, 
tabloid, baliho ataupun papan-papan besar yang biasa terlihat di pinggir 
jalan kota (Rhenald, 1992: 12). Seiring dengan berkembangnya industri 
periklanan saat ini, media yang digunakan juga ikut berkembang. 
Dengan semakin beragamnya media pemasangan iklan juga akan 
lebih bebas dalam memilih media yang akan digunakan sebagai sarana 
untuk mengiklankan produknya. Selain itu pemasangan iklan juga 
lebih mudah dalam memilih pasar yang akan ditinju. Pemilihan media 
yang tepat dapat berpengaruh terhadap pemasaran dan juga penjualan 
produk yang ditawarkan. Ketika media penyiaran mulai berkembang 
lagi, maka iklan dimunculkan dalam bentuk suara dengan media 
radio. Televisi merupakan media iklan selanjutnya. Adanya televisi, 
konsumen jadi lebih menarik untuk membeli karena produk tersebut 
langsung didemonstrasikan dengan adanya efek dari cahaya, suara, dan 
gerakan juga (Tjiptono, 1997: 227).

Iklan luar ruang sudah banyak sekali bermunculan di kota-kota 
besar maupun daerah-daerah hal tersebut dikarenakan banyaknya 
anggapan bahwa media luar ruang adalah suatu media yang efektif 
untuk beriklan. Iklan luar ruang sangat efektif untuk pengiklan karena 
media ini sangat dianggap bagus dan menjangkau semua lapisan 
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masyarakat. Tapi harus juga kita membuat papan reklame yang aman 
dan baik karena keberadaan papan reklame atau iklan kerap kali menjadi 
permasalahan tersendiri bagi masyarakat. Media luar ruang merupakan 
salah satu jenis iklan yang memiliki jangkauan untuk menyampaikan 
informasi tentang suatu produk atau layanan kepada khalayak ramai. 
Media luar ruang diletakkan di luar ruangan agar mampu diketahui 
oleh berbagai masyarakat yang beraktivitas. Jenis media luar ruang ada 
tiga ; baliho, spanduk, dan poster (Muffarih, 2015: 43).

Dalam hal ini, penulis akan menganalisis penggunaan kata “gratis” 
pada iklan handphone dan iklan Mandiri dalam konteks iklan media 
luar ruang. Seterusnya dalam Etika Pariwara Indonesia (EPI) ada tata 
krama tentang pariwara iklan yaitu point 1.5 pemakaian Kata “gratis” 
atau kata lain yang bermakna sama tidak boleh dicantumkan dalam 
iklan, bila ternyata konsumen harus membayar biaya lain. Biaya 
pengiriman yang dikenakan kepada konsumen juga harus dicantumkan 
dengan jelas.

Gambar. 1. Iklan Handphone yang terletak di Jl. Gejayan
Sumber : Foto Alfian Hafiz
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Gambar. 2. Iklan Mandiri yang terletak di dekat  Jl. Parangtritis
Sumber : Foto Alfian Hafiz

Dalam iklan handphone di atas, penulis menilai bahwa tidak 
mungkin konsumen mendapat gratis pulsa satu tahun dengan cuma-
cuma. Sedangkan pembuat iklan tidak akan pernah tahu berapa pulsa 
yang konsumen akan habiskan selama setahun. Mustahil jika pembuat 
iklan akan memberikan pulsa gratis yang mereka sendiri tidak tahu 
jumlah akumulasi yang harus diberikan pada satu tahun tersebut, lain 
kata hal itu bisa merugikan pihak pembuat iklan. 

Sedangkan dalam iklan Mandiri, penulisan kata “gratis” yang 
tercantum dalam iklan tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan. 
Dalam hal ini, apalagi produk motor atau mobil yang terbilang mahal 
biasanya ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Tidak mungkin 
pembuat iklan secara cuma-cuma memberikan motor atau mobil 
gratis kepada konsumennya. Mengenai pajak dan biaya kirimpun tidak 
dijelaskan secara rinci, apakah memang gratis atau tidak. Sehingga tidak 
menimbulkan salah persepsi khalayak yang menjadi target pasarnya. 

Dalam kasus ini, iklan handphone dan iklan Mandiri di atas 
telah melanggar Etika Pariwara Indonesia (EPI) point (1.5) mengenai 
penggunakan kata “gratis”. Selain itu pada iklan di atas mereka memakai 
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kata “gratis” yang berkonotasi tanpa bayar. Di dalam pembuatan iklan, 
baik iklan untuk media cetak maupun media elektronik, mustinya tetap 
memperhatikan kaidah-kaidah beserta tata krama dalam beriklan yang 
telah diatur oleh Etika Pariwara Indonesia (EPI) . Karena suatu iklan 
bisa sangat dengan mudah mempengaruhi orang yang melihatnya. 
Dalam Undang-Undang Republik Indonesia ada pasal yang mengatur 
tentang kewajiban pelaku usaha. Pasal 7 UU RI Nomor 8 tahun 1999 
menyebutkan bahwa pelaku usaha wajib untuk memberikan informasi 
yang benar, jelas dan, jujur mengenai kondisi dan jaminan barang serta 
memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. 
Hal ini seharusnya menjadi pedoman bagi setiap pelaku usaha dalam 
beriklan. Dan dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen. Dalam Undang-Undang No.8 1999 berisi 
tentang kewajiban-kewajiban pelaku usaha dalam melakukan kegiatan 
usaha sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi konsumen. Mayoritas 
masyarakat Indonesia berpendapat bahwa iklan sering kali tidak jujur, 
penipuan terjadi ketika sebuah iklan salah mempresentasikan sebuah 
produk dan konsumen mempercayainya sebagai yang benar. Beberapa  
iklan memang menipu tetapi tidak semua iklan yang dibuat itu selalu 
menipu konsumennya. Industri periklanan tidak jauh dengan kata 
menipu, berbohong, dan bentuk kecurangan seperti contoh iklan yang 
di atas.
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English Style dalam Iklan Luar Ruang : 
Apakah Sudah Absah Menurut EPI ?

Cahya Armeilia

Beriklan merupakan salah satu cara yang sangat efektif untuk 
mempengaruhi minat khalayak dalam memperoleh sesuatu. Tak heran 
jika iklan atau advertising memiliki fungsi praktis sebagai sarana promosi 
dan persuasi melalui berbagai media yang dekat dengan pasar iklan yaitu 
masyarakat. Sebagaimana yang didefinisikan oleh Kotler dan Keller bahwa 
periklanan merupakan suatu kegiatan berbayar nonpersonal dalam rangka 
presentasi dan promosi tentang ide, barang atau jasa yang diidentifikasi 
sebagai kegiatan promosi melalui media cetak, media penyiaran, media 
jaringan, media elektronik, maupun media display (Muktaf, 2015: 5). 

Berbicara tentang media display mengingatkan kita pada media 
luar ruang seperti baliho, umbul-umbul, poster, spanduk, transit (panel 
bis), dan media visual di luar ruang lainnya yang sangat dekat dengan 
masyarakat. Umumnya, industri media luar ruang identik dengan billboard 
atau papan reklame (Kasali, 1992: 133). Kemudian dalam bukunya yang 
berjudul Manajemen Periklanan: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia 
(1992), Kasali merumuskan jenis papan reklame yang umum digunakan 
dalam periklanan diantaranya Poster Panels dan Painted Bulletins. Ia 
mendefinisikan Poster Panels sebagai lembaran kertas besar yang dicetak 
sesuai dengan keinginan pemesan yang dapat dicetak dalam jumlah 
banyak dengan menggunakan instrumen kertas yang tahan terhadap hujan 
dan perubahan cuaca. Sementara itu, Painted Bulletins adalah iklan yang 
didesain dalam ukuran papan reklame yang besar. Jenis iklan seperti iklan 
luar ruang umumnya dapat ditemui di berbagai area jalan raya seperti di 
trotoar, tempat-tempat belanja, maupun di perempatan jalan. 

Iklan Luar Ruang dipaparkan dengan estetika visualisasi dan pesan 
yang terencana sebagai bentuk strategi dari setiap agensi iklan atau creator 
iklan sebagai usaha untuk membuat iklannya menjadi terlihat menarik di 
pandangan khalayak. Salah satu upaya untuk membuat iklan terlihat lebih 
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menarik selain memperhatikan aspek visual ialah dengan menggunakan 
bahasa Inggris dalam penyampaikan pesan kepada komunikan iklan. 
Selain membuat iklan lebih terlihat modern dan universal, penggunaan 
bahasa Inggris kini memiliki peran cukup efektif untuk menarik perhatian 
konsumen, khususnya konsumen millenials.

Dalam rangka mengetahui lebih lanjut mengenai penggunaan 
English style dalam berbagai iklan luar ruang, akan lebih baik 
kita mengetahui terlebih dahulu contoh iklan luar ruang dengan 
menggunakan bahasa Inggris dalam dunia periklanan saat ini. 

(Gambar 1)
Penggunaan kalimat “Fresh Fish & Seafood” yang menjadi highlight iklan Ikan Bakar 

Jimliaran (9/03) di Jalan Wates, Ngestiharjo, Yogyakarta.

(Gambar 2)
 Penggunaan Bahasa Inggris secara 

menyeluruh pada iklan Real Equivalent 
English (9/03) di Jalan Wates, 

Ngestiharjo, Yogyakarta

(Gambar 3)
Promosi Honda One Heart CRF yang 

menggunakan pesan berbahasa Inggris 
(9/03) di Jalan Wates, Ngestiharjo, 

Yogyakarta
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Saat ini penggunaan English style pada iklan luar ruang cukup 
sering digunakan sebagaimana iklan yang dipaparkan dalam gambar 
1, 2, dan 3. Pada pengaplikasiannya, banyak iklan yang menggunakan 
Bahasa Inggris sebagai highlight atau sebagai slogan produk. Tidak 
hanya itu, kini banyak iklan yang menggunakan Bahasa Inggris pada 
hampir seluruh penyampaian informasi atau deskripsi tentang produk 
yang dipromosikan. Lantas, apakah fenomena ini sesuai dengan Etika 
Pariwara Indonesia (EPI) ?

Prinsip-prinsip etika khususnya Etika Pariwara Indonesia (EPI) 
sangat penting untuk diimplementasikan dalam kegiatan-kegiatan 
periklanan agar pesan-pesan yang diiklankan bernilai, bermoral dan 
berkualitas. Etika merupakan studi sistematis tentang tabiat konsep 
nilai, baik, buruk, harus, benar, salah, prinsip umum, dan lain sebagainya 
yang membenarkan kita untuk diaplikasikan atas apa saja (Badroen 
dkk dalam Abdullah, 2016: 287). Sementara itu, Dewan Periklanan 
Indonesia (2007: 18) mendefinisikan EPI sebagai ketentuan-ketentuan 
normatif yang menyangkut profesi dan usaha periklanan yang telah 
disepakati untuk dihormati, ditaati, dan ditegakkan oleh semua asosiasi 
dan lembaga pengembannya. Untuk itu, EPI wajib dijadikan sebagai 
panduan normatif dalam dunia periklanan Indonesia.

Menilik Etika Pariwara Indonesia (2007: 20) pada bagian 1.2 
Bahasa, pasal 1.2.1 bahwa suatu iklan harus disajikan dalam bahasa 
yang bisa dipahami oleh khalayak sasarannya, dan tidak menggunakan 
persandian (enkripsi) yang dapat menimbulkan penafsiran selain 
dari yang dimaksudkan oleh perancang pesan iklan tersebut. Artinya 
sebagai media pemberi informasi, iklan harus mampu menyampaikan 
informasi atau pesan yang sebenarnya kepada masyarakat tentang suatu 
produk yang akan dan atau sedang ditawarkan di pasar (Abdullah, 
2016: 305). Dalam konteks penggunaan Bahasa Inggris, iklan yang 
baik akan menyampaikan pesan dengan bahasa yang bisa dipahami 
sehingga pesan yang sebenarnya dapat dimaknai dengan baik oleh 
pasar produk sasarannya.

Pengaplikasian Bahasa Inggris dalam iklan umumnya terjadi 
pada penggunaan tagline atau slogan produk sebagai highlight pesan. 
Borchers (2005: 204) mengartikan slogan sebagai “a short statement 
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that represents a product or a person and that is memorable because it 
establishes an emotional connection between audience and persuader 
also a word phrase or expression that suggests a course of action” dimana 
slogan merupakan pesan singkat dan padat sebagai fungsi persuasi 
yang merepresentasikan produk agar mampu diingat oleh khalayak. 
Berdasarkan deskripsi tersebut, menggunakan Bahasa Inggris atau 
tidak, slogan memiliki kedudukan yang kompleks dengan sifat dan 
tujuan utama untuk diingat oleh khalayak sehingga penambahan 
kosakata Bahasa Inggris dalam slogan atau tagline memiliki poin 
penting yaitu secara otomatis mampu mengunggah pengetahuan dan 
menambah perbendaharaan kata bahasa internasional bagi masyarakat 
khususnya khalayak iklan. 

Dari paparan contoh iklan pada gambar 1, 2, dan 3, iklan luar 
ruang pada gambar 1 merupakan contoh iklan yang menggunakan 
pendekatan pesan speak person yang menjelaskan produk iklan secara 
langsung (Muktaf, 2015: 33). Dengan mengusung pesan “Fresh Fish & 
Seafood” iklan ini secara langsung menginformasikan bahwa konsumen 
akan memperoleh ikan segar dengan bumbu bakar yang enak di 
Jimliaran Sariharjo, Ngaglik, Sleman. Konsumen dapat memahami 
pesan dalam iklan ini dengan baik karena Penggunaan kata-kata dalam 
Bahasa Inggris yang sederhana seperti fresh, fish, dan seafood sudah 
dikenal di masyarakat.

Lalu bagaimana dengan iklan gambar 2 yang memaparkan 
iklan Real Equivalent English yang hampir keseluruhan isi iklannya 
menggunakan Bahasa Inggris? Dalam hal ini, sebagai media 
promosi sebuah lembaga bahasa Inggris dan sebagai fasilitator untuk 
mempersiapkan calon peserta bimbel menghadapi tes EGP, IELTS, dan 
TOEFL tentu menggunakan Bahasa Inggris dalam iklannya merupakan 
suatu kebutuhan untuk memperlihatkan kesan kepada audience 
bahwa Real Equivalent English merupakan wadah yang mumpuni 
bagi generasi bangsa untuk belajar Bahasa Inggris. Disamping itu, 
dalam penyampaian pesannya iklan Real Equivalent English tidaklah 
menggunakan Bahasa Inggris yang padat melainkan menggunakan 
kosakata Bahasa Inggris yang cukup dikenal masyarakat seperti kata-
kata Learn English with Native Speakers.
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Namun, etika periklanan dengan menggunakan Bahasa Inggris 
yang perlu diperhatikan ialah iklan luar ruang pada gambar nomor 
3 tentang Honda One Heart CRF. Sama halnya dengan iklan pada 
gambar 2, Iklan produk dari Astra Motor ini menyampaikan message 
produk dengan hampir keseluruhan menggunakan Bahasa Inggris. 
Perbedaannya ialah penggunaan kosakata yang jarang digunakan dan 
kurang familiar di masyarakat seperti kata inverted, engine, aluminum, 
rims dalam kalimat penjelas pesan. Hal ini menyebabkan audience yang 
melihat iklan tersebut tidak langsung mampu menginterpretasikan 
pesan yang disampaikan pengiklan. 

Implementasi nilai EPI dalam beriklan tentang penggunaan Bahasa 
Inggris yang umum, sederhana, dan familiar jika dibarengi dengan 
gaya bahasa yang bermakna tegas dan to the point akan memberikan 
poin plus bagi pengiklan yaitu dapat meningkatkan kredibilitas iklan 
sebagaimana yang dijelaskan Nancy A. Burrell dan Randal J. Koper 
bahwa “conducted powerful language is not only more persuasive but also 
more credible than powerless language” (Borchers, 2005: 188). Dengan 
adanya iklan luar ruang yang kredibel secara spontan akan berujung 
meningkatkan interest khalayak sasaran produk dalam iklan luar ruang.
 



82 |  Pengabdi Epi
(Epi sebagai Pedoman Periklanan Indonesia) 

‘Halal’ kok Dijual

Hikmaniati Sari

Saat ini periklanan menjadi salah satu bentuk media promosi yang 
paling banyak digunakan oleh perusahaan untuk mempromosikan 
produknya. Setelah memasuki abad ke 20 banyak perusahaan-
perusahaan menginvestasikan sebagian uangnya untuk beriklan dan 
beranggapan bahwa dengan menggunakan iklan untuk produknya 
maka akan berpengaruh pada bisnis perusahaan. Periklanan sendiri 
diartikan sebagai bentuk komunikasi tidak langsung dengan tujuan 
untuk menarik perhatian khalayak akan suatu produk melalui 
penyebaran informasi yang dapat menjangkau khalayak luas, iklan 
juga harus mampu menyajikan pesan yang kreatif dan menarik agar 
menjadi pusat perhatian sehingga memunculkan hasrat ingin membeli 
produk pada diri khalayak tersebut (Muktaf, 2015: 1-4). Salah satu 
bentuk promosi iklan adalah melalui media luar ruang.

Iklan media luar ruang merupakan iklan yang penempatannya 
berada di luar ruangan agar dapat diketahui oleh berbagai khalayak 
yang sedang beraktivitas, dimana iklan tersebut telah digunakan sejak 
ratusan tahun yang lalu dan merupakan bentuk periklanan dengan 
memiliki tujuan sebagai bentuk penyampaian informasi tentang suatu 
produk atau layanan masyarakat kepada khalayak ramai. Berbagai 
bentuk sarana periklanan luar ruang salah satunya papan reklame, 
papan reklame sering disebut billboard oleh kebanyakan orang karena 
ukurannya yang besar. Iklan pada papan reklame dirancang untuk 
memperkenalkan nama merek sebagai tujuan utamanya dengan 
harapan dapat dilihat oleh banyak orang atau yang sedang melakukan 
perjalanan, sehingga khalayak semakin lebih mengetahui tentang 
produk yang diiklankan (Aresta, 2008: 47).
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Menurut Kasali (1992: 139-141) efektivitas pemakaian pada 
papan reklame terhadap suatu kampanye periklanan ditentukan 
oleh berbagai faktor penentuan lokasi, hal yang perlu diperhatikan 
adalah jangkauan, dimana media harus mampu menjangkau khalayak 
sasaran secara luas. Namun pada media luar ruang, faktor ini bersifat 
lokal yang artinya hanya mampu menjangkau daerah sekitarnya saja 
sehingga hanya sedikit khalayak yang dapat mengetahui informasi 
pada iklan tersebut. Frekuensi, harapannya dengan media ini iklan 
mampu mengulang pesan yang sama terhadap khalayak sasaran saat 
mulai dilupakan. Akan tetapi, pada media tersebut frekuensi telah 
berubah menjadi repitisi, yakni melihat pesan yang sama saat masih 
ingat bukan saat mulai dilupakan. Hal ini terjadi karena khalayak 
sasarannya melihat pesan tersebut setiap hari. Lalu ukuran, untuk 
melihat bagaimana kemampuan media memberikan ukuran yang 
dituntut oleh pesan iklannya. Pada papan rekalame juga memiliki 
kemampuan untuk tampil secara mencolok dan tiba-tiba. Dengan 
ukuran yang besar, papan reklame mampu meyakinkan khalayak 
sasaran bahwa produknya benar-benar baik diiklankan secara serius, 
mahal dan bonafide. Selanjutnya warna, media mampu menyajikan tata 
warna yang dituntut oleh suasana yang dikehendaki pada saat pesan 
iklan disampaikan. Bagi pemasang iklan, khususnya iklan lokal, media 
luar ruang sangat mampu menampilkan gambar produknya dalam tata 
warna. Dalam hal ini produk akan tampil persis seperti aslinya, karena 
ukurannya yang besar mengakibatkan media mampu menciptakan 
smash impact yang kuat. Pengaruh, khalayak hampir tidak memiliki 
kesempatan untuk membaca saat sedang berkendara, untuk itu media 
dituntut harus dapat memudahkan pembaca saat sedang berkendara. 
Pesan yang diciptakan harus singkat dan ditampilkan secara jelas dan 
juga harus dapat dibaca setidaknya dalam waktu tujuh detik serta 
menggunakan huruf yang mudah terbaca dari jarak yang relatif jauh 
dibantu dengan menggunakan warna yang tepat.

Iklan media luar ruang memiliki kekuatan utama yaitu 
jangkauannya yang luas serta tingkat frekuensinya tinggi. Iklan ini 
sangat efektif digunakan untuk meningkatkan semua segmen dari 
populasi, terlebih lagi apabila papan iklan diletakkan pada lokasi yang 
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strategis yaitu lalu lintas yang ramai dipadati oleh penduduk (Shim, 
2003: 512).

Pada penelusuran mengenai iklan luar ruang yang dilakukan pada 
tanggal 09 Maret 2018, terdapat beberapa iklan yang melanggar Etika 
Pariwara Indonesia (EPI) diberbagai jalan Kota Yogyakarta. Adapun 
bentuk iklan yang melanggar EPI yaitu Iklan Burger Rendang yang terletak 
di Jalan Magelang tepatnya depan Studio TVRI Yogyakarta. Iklan dari 
Mister Burger pada Gambar 1, kesalahan yang terletak pada iklan yang 
bertuliskan “Burger Rendang Asli Padang Tidak Puas Uang Kembali 
Garansi 100 %”  adalah pada iklan tersebut dibagian kiri bawah terdapat 
tulisan dengan menggunakan kata “halal”. Dalam EPI, penggunaan kata 
“halal” termasuk pelanggaran yang terdapat pada pasal 1.2.3 (b) yang 
berisi bahwa penggunaan kata “halal” dalam iklan hanya dapat dilakukan 
oleh produk-produk yang sudah memperoleh sertifikat resmi dari Majelis 
Ulama Indonesia, atau lembaga yang berwenang. 

(Gambar 1)
Penggunaan kata ‘Halal’ pada Iklan Burger Rendang (09/03) di Jalan Magelang depan 

Studio TVRI Yogyakarta.

Lalu selanjutnya pada kategori iklan sama yang juga melanggar EPI 
terdapat di Jalan Hos Cokroaminoto pada Iklan Warunk Sambel BH 
“BANG HARIM”, dimana  iklan Gambar 2 tersebut juga menggunakan 
kata ‘halal’ yang terletak dibagian kanan bawah. Hal itu termasuk 
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pelanggaran EPI pasal 1.2.3 (b) yang sudah dijelaskan pada Gambar 1 
bahwa penggunaan kata tersebut hanya boleh digunakan apabila sudah 
mendapatkan sertifikat resmi dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) atau 
lembaga yang berwenang, dengan maksud untuk merayu, membujuk 
atau mempengaruhi khalayak untuk membeli produk tersebut. 

(Gambar 2)
Penggunaan kata ‘Halal’ pada Iklan Warunk Sambel BH “BANG HARIM” (09/03) di 

Jalan Hos Cokroaminoto Yogyakarta.

Ketika khalayak melihat iklan dengan menggunakan kata ‘halal’ 
tentu akan langsung berasumsi bahwa produk yang ditawarkan dapat 
dikonsumsi dengan baik terutama bagi khalayak muslim, akan tetapi 
jika hanya melalui iklan saja belum cukup bukti untuk menunjukkan 
produk tersebut telah mendapatkan sertifikat resmi dari MUI atau 
belum, yang menjadi kekhawatirannya adalah apabila konsumen 
menelusuri lebih lanjut mengenai sertifikat tersebut dan kalau pada 
kenyataannya ternyata belum diresmikan oleh MUI atau lembaga yang 
berwenang, maka timbullah anggapan atau prasangka dari konsumen 
bahwa iklan tersebut tidak jujur dan sifatnya hanya untuk mengelabui 
(membohongi). Penipuan terjadi apabila sebuah iklan salah 
mempresentasikan sebuah produk, dan konsumen mempercayainya 
sebagai representasi yang benar (Kasali, 1992: 99).
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Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang 
Perlindungan Konsumen pada pasal 4 mengenai Hak konsumen yang 
berisi bahwa, konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, 
dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Hak atas 
informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan 
barang atau jasa. Lalu pada pasal 7 mengenai kewajiban pelaku usaha 
yang harus dijalankan adalah pelaku usaha harus beritikad baik 
dalam melakukan kegiatan usahanya. Memberikan informasi yang 
benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa 
serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. 
Selanjutnya pada pasal 17 mengungkapkan bahwa pelaku usaha 
periklanan dilarang memproduksi iklan yang dapat merugikan 
konsumen yaitu mengelabui (membohongi) konsumen mengenai 
kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan dan harga barang atau jasa serta 
ketepatan waktu penerimaan barang atau jasa. Mengelabui jaminan atau 
garansi terhadap barang atau jasa. Memuat informasi yang keliru, salah 
atau tidak tepat mengenai barang atau jasa. Tidak memuat informasi 
mengenai resiko pemakaian barang atau jasa serta melanggar etika 
dan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai periklanan 
(Rizal, 2016: 251-253).
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Bintang Kecil yang Menipu

Faris Fikri Saifuddin

Pekembangan yang semakin cepat membuat para produsen harus 
memikirkan bagaimana cara yang tepat dalam memasarkan produknya. 
Pemasaran modern saat ini tidak hanya berkutat pada bagaimana 
cara mengembangkan produk yang baik, menetapkan harga yang 
bersahabat, atau menentukan cara agar produknya lebih mudah untuk 
diakses. Lebih dari itu saat ini produsen juga dituntut untuk dapat 
melakukan komunikasi dengan publik secara umum, tentang apa yang 
akan disampaikan, bagaimana dan kapan akan menyampaikan, kepada 
siapa saja, dan seberapa sering waktunya. Konsumen atau masyarakat 
dalam menjalani proses komunikasi dapat memutuskan komunikasi 
seperti apa yang mereka ingin terima, dan bagaimana mereka ingin 
berkomunikasi dengan lainnya tentang produk atau jasa yang mereka 
gunakan. Agar dapat mempengaruhi dan menjangkau pasar secara 
efektif, produsen haruslah secara kreatif menerapkan berbagai bentuk 
komunikasi. 

Masyarakat mungkin sudah tidak asing lagi jika melihat papan-
papan reklame, poster, ataupun spanduk yang berisikan iklan 
menghiasi tepian jalan di kota-kota hari ini. Iklan tentang sebuah 
produk, sebuah informasi layanan masyarakat ataupun iklan tentang 
kampanye dari tokoh masyarakat yang akan maju menjadi pejabat 
saling berdesakan memenuhi tepian jalan dan langit-langit kota. 
Sudah sejak lama memang iklan dijadikan pilihan sebagai alat untuk 
mempengaruhi masyarakat secara luas, tidak terkecuali juga iklan luar 
ruang. Iklan luar ruang atau iklan tempat (place advertising) adalah 
kategori luas yang mencakup banyak bentuk kreatif dan tak terduga 
untuk meraih perhatian konsumen. Alasannya adalah pemasar lebih 
baik menjangkau orang di tempat orang bekerja, bermain, dan tentu 
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saja berbelanja. Beberapa opsi meliputi papan iklan, ruang publik, 
penempatan produk dan titik pembelian (Kotler, 2009:212).

Menurut Swastha dan Irwan seperti yang dikutip oleh Abdullah 
(2017: 16) di dalam bukunya, periklanan merupakan salah satu aspek 
dari komunikasi pemasaran perusahaan. Keputusan-keputusan yang 
menyangkut periklanan selalu berkaitan dengan aspek komunikasi 
pemasaran lainnya seperti: personal selling, promosi penjualan, 
publisitas dan hubungan masyarakat. Sementara menurut Kotler 
dan Keller (2009:202), iklan adalah semua bentuk terbayar atas 
presentasi nonpribadi dan promosi ide, barang, atau jasa oleh sponsor 
yag jelas. Iklan bisa mejadi cara yang efektif dari segi biaya untuk 
mendistribusikan pesan, baik dengan tujuan membangun preferensi 
merek atau mendidik orang.  Kemudian secara khusus Kotler dan 
Keller (2009:203) menambahkan tujuan iklan (advertising goal) sendiri 
adalah tugas komunikasi khusus dan tingkat pencapaian yang harus 
dicapai dengan pemirsa tertentu dalam jangka waktu tertentu. Sehingga 
terkadang dalam penerepannya banyak sekali iklan yang menggunakan 
cara-cara yang kurang etis demi menarik target yang diinginkan. 

Apabila kita kembali memahami definisi-definisi dari iklan 
sebelumnya, iklan yang baik adalah iklan yang dalam menyampaikan 
pesannya juga memperhatikan aspek etika dan perlindungan hak-hak 
konsumen atau masyarakat. Artinya etika dapat dimaknai sebagai 
dasar moralitas seseorang dan disaat bersamaan juga sebagai filosofi 
dalam berperilaku. Etika bagi seseorang terwujud dalam kesadaran 
moral (moral consciosness) yang memuat keyakinan benar atau tidak 
(Abdullah, 2017:288). Namun saat ini apa yang kita lihat di sepanjang 
jalan, secara umum masih banyak sekali ditemukan iklan-iklan 
yang melangar etika. Citra negatif yang sering muncul ini akhirnya 
memberikan kesan seakan bisnis itu kegiatan tipu menipu dan 
menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Hal ini disebabkan 
karena beberapa iklan lebih banyak memberi kesan informasi yang 
berlebihan, palsu dan terang-terangan menipu. Salah satu hal salah dan 
melanggar yang masih seringkali digunakan oleh para pemasang iklan 
adalah penggunaan tanda bintang kecil (*) atau asteris yang tidak pada 
semestinya. 
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Foto 1.1 Iklan A. Takrib Versi Billboard di Gejayan.
Sumber : Foto Faris Fikri

Misalnya saja iklan A. Takrib versi Billboard di Gejayan dengan 
ukuran kurang lebih 3 x 5 m sangat jelas melanggar Etika Pariwara 
Indonesia dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pasalnya 
dalam iklan tersebut menyebutkan apabila belanja pada A. Takrib, 
konsumen akan mendapatkan Angpao Hoki dengan total 25.960.000 
rupiah. Namun tidak selesai sampai disitu di ujung nominal hadiah 
yang dijanjikan diimbuhi tanda asteris dengan keterangan yang tertulis 
sangat kecil pada bagian pojok bawah “syarat dan ketentuan berlaku”. 
Penggunaan tanda asteris yang seperti itu sangat merugikan bagi 
konsumen, karena menyembunyikan dan membingungkan masyarakat 
yang melihatnya. 

Jelas hal tersebut melanggar apabila merujuk pada pedoman Etika 
Pariwara Indonesia Bab Tata Krama Bagian Isi Iklan, yang menyebutkan 
apabila penggunaan tanda bintang kecil atau asteris adalah 1.3.1. 
Tanda asteris pada iklan di media cetak tidak boleh digunakan untuk 
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menyembunyikan, menyesatkan, membingungkan atau membohongi 
khalayak tentang kualitas, kinerja, atau harga sebenarnya dari 
produk yang diiklankan, ataupun tentang ketidaktersediaan sesuatu 
produk. 1.3.2. Tanda asteris pada iklan di media cetak hanya boleh 
digunakan untuk memberi penjelasan lebih rinci atau sumber dari 
sesuatu pernyataan yang bertanda tersebut. Selanjutnya iklan ini juga 
melanggar poin 1.25 tentang ketersediaan hadiah yang berbunyi, Iklan 
tidak boleh menyatakan “selama persediaan masih ada” atau kata-kata 
lain yang bermakna sama.

Selain Etika Pariwara Indonesia (EPI), di Indonesia juga telah 
lama memiliki aturan perundang-undangan yang memberikan 
perlindungan bagi konsumen dalam menerima, memanfaatkan 
dan juga menggunakan produk-produk dari produsen. Peraturan 
perundang-undangan yang dimaksud adalah Undang-Undang No. 8 
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam Undang-Undang 
No. 8 Tahun 1999 diantaranya berisi tentang kewajiban-kewajiban 
pelaku usaha dalam melakukan kegiatan usahanya sehingga tidak 
menimbulkan kerugian bagi konsumen. Sementara kembali pada 
kasus iklan A. Takrib, iklan versi billboard ini juga telah melanggar 
Undang-Undang Perlindungan Konsumen Bab IV tentang Perbuatan 
yang Dilarang Pelaku Usaha, Pasal 8 ayat 1 poin f yang berbunyi, pelaku 
usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/
atau jasa yang: tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, 
etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa 
tersebut.

Menurut David Ogilvy yang dikutip Abdullah (2017:305) dalam 
buku Manajemen Komunikasi Periklanan mengatakan, iklan yang 
berbicara tentang hal yang tidak benar tentang sebuah produk pada 
saatnya akan merugikan perusahaan itu sendiri. Kalau anda mengatakan 
tentang kebohongan sebuah produk atau jasa, hal itu akan ketahuan 
entah oleh pemerintah yang akan mendakwa anda atau konsumen 
yang akan menghukum anda dengan tidak lagi membeli produk anda. 
Penambahan tanda asteris atau bintang kecil pada iklan cetak juga 
tidak semuanya menyalahgunakan. Masih ada juga penggunaan tanda 
asteris yang benar sesuai dengan semestinya. 
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Foto 2 Penggunaan Tanda Asteris yang Benar pada Iklan Epson di Gejayan
Sumber : Foto Faris Fikri

Mungkin bila para produsen atau pelaku usaha selalu 
memperhatikan etika dan peraturan yang berlaku ketika hendak 
memasang iklan, kasus-kasus pelanggaran seperti pada iklan Billboard 
A. Takrib tidak akan terjadi lagi. Dengan adanya pemenuhan-
pemenuhan kewajiban oleh pelaku usaha pada kegiatan periklanan 
seperti di atas, maka pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan ini 
akan saling diuntungkan. Sebab informasi yang benar mencerahkan 
kehidupan, membantu menjernihkan pertimbangan untuk bisa 
mengambil keputusan yang tepat, dan menjadi sarana pendidikan yang 
efektif (Haryatmoko, 2007:19). Kemudian kembali lagi pada pernyataan  
awal, pemasaran modern saat ini tidak hanya berkutat pada bagaimana 
cara mengembangkan produk yang baik, menetapkan harga yang 
bersahabat, atau menentukan cara agar produknya lebih mudah untuk 
diakses. Lebih dari itu saat ini produsen juga dituntut untuk dapat 
melakukan komunikasi dengan publik secara umum, tentang apa yang 
akan disampaikan secara kreatif tanpa manipulasi. Sebab konsumen 
akan semakin sadar, dan berharap bila suatu saat nanti bintang kecil 
itu tak lagi menipu.
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Rayuan Tinggi Iklan Peninggi

Muhamad Jafar Sidiq 

Di era digital seperti sekarang ini dunia periklanan sudah semakin 
berkembang pesat. Seperti yang sudah terjadi saat ini media yang 
digunakan dalam industri periklanan sudah mulai beragam terutama 
media online yang semakin hari semakin digandrungi dan menjadi pilihan 
utama untuk mengiklankan suatu produk dibandingkan dengan media 
konvensional yang perlahan-lahan mulai ditinggalkan. Sebagian besar 
perusahaan mulai beralih untuk mengiklankan produk mereka dengan 
menggunakan media online karena media online memiliki beberapa 
keunggulan seperti cakupan yang luas, target market yang jelas dan juga 
visual yang lebih atraktif. Namun, masih ada beberapa perusahaan yang 
masih menggunakan konvensional seperti, surat kabar, radio, majalah, TV, 
dan billboard.

Pada umumnya masyarakat sudah mengerti akan iklan yang sering 
mereka lihat di lingkungan sehari-hari seperti di perempatan, di tembok 
pinggir jalan, di jalanan, dll. Iklan yang biasanya dilihat oleh masyarakat 
pada umumnya adalah iklan tentang mengenalkan sebuah produk, 
iklan kampanye, dan iklan layanan masyarakat. Yang dimana iklan-iklan 
tersebut dipasang pada media seperti baliho, reklame, poster, ataupun 
spanduk. Media-media tersebut termasuk jenis media konvensional luar 
ruang. Iklan luar ruang atau iklan tempat (place advertising) adalah kategori 
luas yang mencakup banyak bentuk kreatif dan tak terduga untuk meraih 
perhatian konsumen. Alasannya adalah pemasar lebih baik menjangkau 
orang di tempat orang bekerja, bermain, dan tentu saja, berbelanja. 
Beberapa opsi meliputi papan iklan, ruang publik, penempatan produk, 
dan titik pembelian (Kotler, 2009: 2012).

Iklan atau advertising menurut (Adisaputro, 2014) adalah setiap 
bentuk presentasi non personal yang harus dibayar dan promosi tentang 
ide, barang, atau jasa yang dilakukan oleh sponsor yang beridentitas. 
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Iklan dapat berupa cara yang efektif dari biaya untuk mendeseminasikan 
pesan-pesan, dalam rangka membangun prefensi atas produk dan brand 
atau untuk mendidik masyarakat. Sedangkan menurut Kotler dan Kellen 
periklanan adalah bentuk berbayar non personal presentasi dan promosi 
tentang ide, barang atau jasa yang diidentifikasi sebagai kegiatan promosi 
melalui media cetak (koran atau majalah), media penyiaran (radio dan 
televisi), media jaringan (telepon, kabel, satelit, nikrabel), electronic media 
(audiotape, videotape, videodisk, cdroom, halaman web), dan media display 
(billboard, sitem tenda, dan poster). Seiring berjalannya waktu iklan yang 
sekarang ataupun yang dulu bila ada, dalam penerapannya banyak sekali 
yang menggunakan dengan cara yang tidak etis demi menarik khalayak 
ataupun target yang dicapainya.

Dalam era informasi yang semakin maju ini, iklan berperan sangat 
penting dalam penyampaian informasi tentang sesuatu produk kepada 
konsumen. Dengan demikian iklan mempunyai pengaruh yang sangat 
besar terhadap kehidupan manusia. Dalam kaitan ini iklan mempunyai 
andil menciptakan citra bisnis baik yang positif maupun yang negatif.

Sayang sekali masih sering terjadi justru citra negatif dari iklan 
yang sering muncul, sehingga terkesan seakan bisnis itu kegiatan yang 
tipu menipu, kegiatan yang menghalalkan segala cara untuk mencapai 
tujuan. Ini disebabkan karena iklan lebih banyak memberi kesan 
informasi yang berlebihan, kalau bukan palsu, atau terang-terangan 
menipu (Abdullah, 2017: 304).

Foto 1.1 Iklan Rontek Pengobatan Batara di Jalan Brawijaya Ringroad Selatan Provinsi 
Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sumber: Hikmaniati Sari



94 |  EPILOGUE:
Mengkritisi Iklan Ala Lo Gue 

Misalnya saja iklan Rontek Pengobatan Batara di Jalan Brawijaya 
dengan penempatan di pohon itu jelas melanggar Etika Pariwara 
Indonesia dan Undang Undang Perlindungan Konsumen. Pasalnya 
dalam iklan tersebut menyebutkan apabila melakukan pengobatan 
Batara yang melayani tambah tinggi badan 2-8 cm langsung bisa dilihat 
hasilnya di tempat, sedangkan masyarakat masih belum tahu hasil yang 
didapatkan akan seperti itu atau tidak, tapi apabila di lihat dari kalimat 
“Langsung bisa dilihat hasilnya di tempat” adalah sesuatu yang tidak 
mungkin karena faktanya pertumbuhan tinggi badan biasanya berhenti 
ketika lempengan pertumbuhan (lempeng epifisis) di ujung tulang 
menutup. Penutupan ini terjadi sekitar usia 16 tahun pada wanita atau 
18 tahun pada pria. Tetapi terkadang sebagian orang, baru menutup 
pada usia 20-21 tahun. Dilihat dari fakta ini pun kita bias mengetahui 
bahwa kalimat yang berada pada iklan rontek tersebut sudah dilebih-
lebihkan dan tidak masuk akal.

Jelas hal tersebut melanggar apabila merujuk pada Etika Pariwara 
Bab Tata Krama bagian isi iklan, yang menyebutkan pada point 1.13 
tentang hiperbolisasi. Hiperbolisasi 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 pada 
point 1.7 tentang garansi, jika suatu iklan mencatumkan garansi atau 
jaminan atas mutu suatu produk, maka dasar-dasar jaminannya harus 
dapat dipertanggung jawabkan.

Selain Etika Pariwara Indonesia (EPI) di Indonesia juga telah 
memiliki aturan lain seperti adanya perundang-undangan tentang 
perlindungan terhadap konsumen dalam menerima, memanfaatkan 
dan juga menggunakan produk-produk dari produsen. Peraturan 
yang dimaksud yaitu pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen yang berisi tentang kewajiban pelaku usaha 
dalam melakukan kegiatan usahanya sehingga tidak menimbulkan 
kerugian bagi konsumen. Bisa ditinjau dari iklan rontek pengobatan 
Batara di Jalan Brawijaya ada kalimat yang hiperbola “Langsung bisa 
dilihat hasilnya di tempat” ini sangat menjanjikan kepada konsumen 
tanpa mengetahui penyebab yang terjadi apa ketika melakukan 
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pengobatan disana, apabila tidak sesuai dan nyatanya tidak bisa 
menambah tinggi di tempat pelaku usaha dari pengobatan batara 
tersebut sudah masuk pada pasal 8 ayat 1 yang berbunyi “Pelaku usaha 
memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang: 
tidak sesuai dengan yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan 
iklan atau promosi penjualan barang atau jasa tersebut.”

Ada beberapa prinsip yang seharusnya kita ketahui tentang 
iklan. Pertama, iklan tidak boleh menyampaikan informasi yang 
palsu dengan maksud untuk memperdaya konsumen. Masyarakat 
dan konsumen tidak boleh diperdayakan oleh iklan palsu. Kedua, 
iklan wajib menyampaikan semua informasi tentang produk tertentu 
khususnya yang menyangkut keamanan dan keselamatan manusia. 
Ketiga, iklan tidak boleh melakukan pemaksaan, lebih-lebih secara 
kasar dan terang-terangan. Keempat, iklan tidak boleh mengarah pada 
tindakan bertentangan dengan moralitas: tindak kekerasan, penipuan, 
pelecehan sosial, diskriminasi, perendahan martabat manusia, dan 
sebagainya (Abdullah, 2017: 311).
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Batangku Bukan Tempat Promosimu

Muhammad Rifqi

Pernahkah anda melewati Jalan Brawijaya? Selain ramainya 
lalu lalang kendaraan roda dua bahkan roda empat, ada beberapa 
hal yang menarik perhatian yaitu hijaunya pohon dan yang lebih 
menarik adalah pohon beriklan. Iklan merupakan bentuk komunikasi 
satu arah melalui media yang memuat pesan dari produk/jasa yang 
ditawarkan. Iklan biasanya ditempatkan pada tempat tempat di mana 
audience dapat mengakses dengan mudah dapat. Dan keberhasilan 
suatu perekonomian terjadi karena kegiatan periklanan dalam usaha 
menunjang penjuaan.  Tanpa iklan  para produsen dan distributor tidak 
akan dapat menjual barangnya, disisi lain konsumen tidak memiliki 
informasi mengenai produk barang dan jasa di pasar. 

Ada beberapa media alternatif untuk beriklan salah satunya adalah 
iklan luar ruang, iklan luar ruang ini adalah bentuk periklanan yang 
sudah dilakukan sejak ribuan tahun lalu, iklan luar ruang menjangkau 
semua lapisan masyarakat dan penontonnya tidak terbagi-bagi seperti 
media lainnya. Efektifitasnya sangat tinggi khususnya dalam menjangkau 
kalangan muda dan usia dewasa yang berdaya tinggi (Sugeng Aresta, 
2008: 26). Selain mudah dan menarik perhatian iklan luar ruang ini juga 
ekonomis. Tidak perlu biaya banyak untuk menampilkan pesan pesan 
dalam iklan ini. 

Tabel 1. Kekuatan dan keterbatasan iklan luar ruang

Kekuatan Keterbatasan
Jangkauan luas frekuensi tinggi Tidak selektif
Fleksibel secara geografis Waktu terpa yang singkat
Biaya per seribu yang rendah Susah mengukur jumlah khalayaknya
Identifikasi merek yang tetap
Pengingat sebelum beli produk Masalah lingkungan

Sumber : Terence A. Shimp (2010:  512)
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 Ada beberapa sarana dalam periklanan luar ruang, papan reklame 
adalah media luar ruang yang utama. Bentuk umum dari periklanan 
papan reklame adalah panel poster dan buletin. Dalam prakteknya 
terdapat beberapa iklan yang melanggar Etika Pariwara Indonesia 
(EPI), beberapa contoh iklan luar yang melanggar EPI :

Gambar 1 : salah satu pelanggaran iklan di Jalan Brawijaya
Sumber : Muhammad Rifqi

Iklan yang berada di Jalan Brawijaya ini menyebut bahwa iklan 
perumahan tersebut mempunyai harga terjangkau. Menurut EPI kata 
kata “ter” tidak diperbolehkan. Dalam  pasal 1.2 ketentuan bahasa 1.2.2 
yang berbunyi iklan tidak boleh menggukan kata kata superlatif seperti 
“paling”, “nomor satu”, “top” atau kata kata berawalan “ter”, dan atau 
yang bermakna sama , tanpa secara khas  menjelaskan keunggulan 
tersebut yang harus dapat dibuktikan dengan pernyataan tertulis dari 
otoritas terkait atau sumber yang otentik. 

Menurut EPI sebagai mana dikatakan dalam media luar griya  pasal 
4.4.1 yang berbunyi hanya dapat dipasang pada lokasi atau tempat yang 
telah memperoleh ijin dari pihak berwenang. Kenyataanya pada iklan 
yang berada di Jalan Brawijaya tersebut di tempelkan atau dipaku pada 
pohon mangga dan izin iklan tersebut dipertanyakan.  Dalam peraturan 
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perizinan daerah dalam pasal 14 dijelaskan : 1. Setiap penyelenggaraan 
reklame di Daerah, wajib mendapatkan izin Walikota atau Pejabat yang 
ditunjuk. 2. Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) adalah Pejabat yang mendapat pelimpahan kewenangan di bidang 
perizinan dari Walikota. 3. Dalam memberikan izin sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan 
lingkungan yang berkaitan dengan aspek keindahan, ketertiban, 
keamanan, kenyamanan, rasa kesusilaan, kesehatan umum dan 
kepentingan pembangunan daerah.

Kemudian dalam pasal 4.4.2 EPI disebutkan wajib menghormati 
dan menjaga bangunan atau lingkungan yang dipelihara, dilindungi 
atau dilestarikan oleh pamong atau masyarakat, seperti bangunan atau 
monumen bersejarah, taman nasional, atau panorama alam, termasuk 
segala fasilitas dan akses langsungnya. Dalam pasal tersebut iklan yang 
berada di Jalan Brawijaya ini jelas melanggar lingkungan, karena media 
paku yang dipakai untuk menempelkan iklan tersebut jelas merusak 
lingkungan yang seharusnya dipelihara. 

Pasal pelanggaran terhadap lingkungan dipertegas pada ayat 4.4.6 
tentang lingkungan yang seharusnya dipelihara. Pasal yang berbunyi  
kontruksi maupun bidang iklan harus tampil harmonis secara fisik 
maupun estetika, terhadap bangunan, lingkungan atau kota sesuai 
peraturan daerah yang berlaku. Dalam hal ini pemerintah kota 
Yogyakarta memiliki peraturan untuk menertibkan iklan luar ruang 
yang liar. 

Dalam peraturan daerah tentang penyelenggaraan reklame terdapat 
pada nomor 2 tahun 2015 pasal 6, reklame dilarang disenggarakan 
pada trotoar, pada median jalan, tanaman jalur hijau, pada taman kota 
kecuali reklame insidentil, pada pergola, pada sekolah kecuali reklame 
insidentil, pada jembatan kecuali jembatan penyeberangan orang, 
dalam bentuk wall printing,  berupa portal yang memotong badan 
jalan, dalam bentuk kain kecuali jenis reklame spanduk umbul umbul 
bendera,  dalam papan besar atau billboard dan menempel pada tiang 
listrik, telepon dan rambu lalu lintas. 

Dalam perlindungan konsumen pasal 9 dijelaskan pelaku usaha 
dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang 
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atau jasa secara tidak benar dan atau seolah olah. Dalam iklan 
perumahan ini juuga terdapat kata kata 15 menit ke UMY, iklan ini 
seolah olah mengandung sesuatu yang belum pasti. Bisa saja lebih 
dari 15 menit dan tidak bisa dipertanggung jawabkan ketika lalu lintas 
sedang macet.

Sanksi administrasi pada peraturan daerah  pasal 18 (1) 
Penyelenggara reklame yang melanggar ketentuan sebagaimana 
dimaksud pada Pasal 4 ayat (6) dan ayat (7), Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, 
Pasal 9 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 10 ayat (4), Pasal 13 dan Pasal 14 
ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa :1. Peringatan tertulis. 
2.Penghentian fungsi reklame. 3.Pencabutan izin penyelenggaraan 
reklame; dan/atau . 4.Pembongkaran reklame.

Apa yang disebut oleh Richard Sylvan dan David Bannet sebagai 
prudential and instrumental argument, menekankan bahwa kelangsungan 
hidup dan kesejahteraan manusia tergantung dari kelestarian dan kualitas 
lingkungan hidup. Dengan demikian manusia mempunyai kepentingan 
untuk melestarikan lingkungan hidup (Keraf, 2010: 58).

Etika lingkungan hidup menjadi sangat penting dalam upaya manusia 
menjaga sumberdaya dari lingkungan. Dengan nilai yang sesuai konsep 
: sustainable development maka budaya ramah dan cinta lingkungan 
akan berkembang. Dalam buku Membumikan Etika Lingkungan ada 
beberapa agenda penting dalam mengembangkan terciptanya masyarakat 
yang memiliki etika lingkungan yang mempunyai nilai nilai sustainable 
development. Salah satunya mengkonsep ulang nilai nilai atau moral yang 
akan kita wariskan kepada generasi mendatang sehingga mereka secara arif 
dapat melakukan keputusan maupun tindakan yang mempertimbangkan 
secara benar dan tepat mengingat kompleksitas interaksi antara maupun di 
dalam komunitas biologis dan komunitas sosial (Ferry, 2012: 70). Pengiklan 
pada pohon adalah sebuah kesalahan, karena pohon seharusnya dijaga dan 
dilestarikan untuk kualitas lingkungan hidup yang baik. Adanya banyak 
pelanggaran iklan menurut EPI ini menekankan bahwa perlu banyak  
pengiklan yang memerhatian isi iklan tersebut. 



100 |  Pengabdi Epi
(Epi sebagai Pedoman Periklanan Indonesia) 

Pasang Iklan Sana-Sini, Emang Sudah Benar ?

Puja Rahamatullah B

Sudah menjadi hal yang wajar bila seseorang ataupun sebuah institusi 
ingin membuat iklan agar produk ataupun institusinya bisa dilirik oleh 
masyarakat. Dengan memasang iklan di koran, membuat baliho, ataupun 
sekedar membuat selebaran dan disebarkan disetiap sisi kota. Apalagi 
dengan masuknya era media baru, upaya untuk memasarkan sebuah 
produk akan semakin mudah. Akan tetapi, dengan beragamnya cara 
untuk memasang iklan bukan berarti iklan yang dipasang tidak luput 
dari kesalahan etika periklanan. Mulai dari penggunaan kata hingga salah 
penemapatan. Media luar ruang menjadi salah satu media yang cukup 
banyak dilanggar etikanya. Pemasangan iklan luar ruang pada pohon, 
separator jalan, ataupun pemasangan iklan pada tiang listrik adalah contoh 
dari pelanggaran etika media luar ruang.

Beberapa pengiklan menempatkan iklan mereka pada media luar 
ruang karena khalayak yang tercakup oleh iklan tersebut bersifat masif 
dan heterogen. Tinarbuko (2015:26) menyatakan bahwa banyak peminat 
media luar ruang dikarenakan cakupan khalayak yang melihatnya besar 
dan tidak terikat golongan. Yang berarti audience dari media luar ruang 
tidak terikat akan umur, dan status sosial. Keunggulan yang didapatkan 
dari pemasangan media luar ruang selain cakupannya yang luas adalah 
masalah tenggang waktu pemasangan iklan, pemasangan iklan dengan 
media luar ruang tidaklah terikat masalah tenggang waktu yang berarti 
khalayak yang dicakup lebih luas lagi.

Banyaknya iklan di ruang terbuka membuat iklan-iklan yang sudah 
terpasang tidak memperhatikan aturan-aturan yang telah ditetapkan 
oleh Etika Pariwara Indonesia ( EPI ). Menurut EPI, iklan adalah pesan 
komunikasi pemasaran atau komunikasi publik tentang sesuatu produk 
yang disampaikan melalu media. Dalam kasus ini berarti iklan luar 
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ruang adalah pesan komunikasi pemasaran atau komunikasi publik 
yang meggunakan luar ruang sebagai medianya. Media yang dimaksud 
adalah tempat yang telah disediakan atau yang telah memperoleh ijin 
dari pihak yang berwenang.

Pelanggaran demi pelanggaran dalam mengiklan banyak ditemui 
diberbagai tempat, kali ini NTC English Course dengan menggunakan 
media luar ruang untuk mengiklankan produk mereka telah melanggar 
aturan yang di tetapkan oleh EPI tentang media luar ruang tentang 
tempat penempatan iklan media luar ruang pada media luar-griya poin 
4.4.2 yang berbunyi, “wajib menghormati dan menjaga bangunan atau 
lingkungan yang dipelihara, dilindungi atau dilestarikan oleh pamong 
atau masyarakat, seperti bangunan atau monument bersejarah, taman 
nasional, atau panorama ala, termasuk segala fasilitas dan akses 
langsungnya.” Disitu sudah jelas bahwa NTC Englsih Course telah 
memasang iklannya pada panorama alam yang seperti disebutkan di 
atas dan secara langsung melanggar aturan dari EPI.  

Pelanggaran atas lingkungan menjadi persoalan tersendiri dari 
media luar ruang, dalam Terrence A. Shimp (2003: 513), menyebutkan 
bahwa papan reklame kerap disebut sebagai sampah di atas tiang dan 
dilarang oleh beberapa negara bagian dari Amerika Serikat dan lebih 
dari 1000 pemerintah setempat. Ini berarti papan reklame dianggap 
menganggu keindahan lingkungan dan mengganggu pemandangan.

Gambar 1. Salah satu foto pemasangan iklan oleh NTC English Course
Sumber : Muhammad Rifqi



102 |  EPILOGUE:
Mengkritisi Iklan Ala Lo Gue 

Selain masalah penempatan, NTC Englih Course juga melanggar 
etika periklanan dengan memasang kata-kata yang memberikan 
garansi. Kata “cepat mahir” dan “speaking toefl 500” merupakan kata 
yang bertujuan memberikan garansi kepada siapa saja yang mengikuti 
kursus di NTC. Penggunaan kata “cepat mahir” dan “speaking toefl 
500” telah melanggar EPI pada poin 1.7 yang berbunyi “Jika suatu iklan 
mencantumkan garansi atau jaminan atas mutu suatu produk, maka 
dasar-dasar jaminannya harus dapat dipertanggungjawabkan”. Pada 
poin tersebut dijelaskan bahwa pencantuman garansi atau jaminan 
harus bisa dipertanggungjawabkan, sedangkan pada iklan NTC 
tersebut tidak memberikan bentuk pertanggungjawaban, dan hanyalah 
kata-kata untuk mempersuasi khalayak.

EPI poin 1.6 berbunyi “Jika harga sesuatu produk dicantumkan 
dalam iklan, maka ia harus ditampakkan dengan jelas, sehingga 
konsumen mengetahui apa yang akan diperolehnya dengan harga 
tersebut.” Pada poin tersebut diketahui bahwa mencantumkan harga 
dalam iklan harus ditampakkan dengan jelas, iklan yang disebarkan 
oleh NTC mencantumkan kata “biaya super hemat” dan tidak 
mencantumkan secara jelas nominal dan apa yang akan diperoleh dari 
“super hemat” tersebut. Ini secara jelas melanggar EPI. Banyaknya 
etika yang dilanggar oleh NTC menekankan bahwa pemasangan iklan 
luar ruang saat ini sudah tidak terkontrol dengan baik, semrautnya 
iklan yang dipasang pada media luar ruang mungkin menjadi alasan 
kenapa susahnya mengkontrol dan mentertibkan iklan luar ruang yang 
dianggap melanggar.

Penggunaan kata “gratis” juga merupakan aturan yang ditetapkan 
oleh EPI dan tidak bisa dicantumkan, sesuai poin 1.5 yang berisi “Kata 
“gratis” atau kata lain yang bermakna sama tidak boleh dicantumkan 
dalam iklan, bila ternyata konsumen harus membayar biaya lain. Biaya 
pengiriman yang dikenakan kepada konsumen juga harus dicantumkan 
dengan jelas.” Disini jelas dikatakan bahwa kata “gratis” tidak boleh 
dicantumkan. Iklan di bawah ini secara jelas melanggar EPI poin 1.5
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 Gambar 2. Pelanggaran penggunaan kata “gratis”.
Sumber : Muhammad Rifqi

Banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh satu iklan saja sudah 
menggambarkan ketidaktertiban pengiklan dalam membuat iklan 
yang akan dipublikasikan, penertiban iklan media luar ruang harus 
dilakukan dengan alasan agar lingkungan tetap terjaga keindahannya 
dan enak dipandang mata dan juga agar penertiban penggunaan kata 
dalam iklan harus dilaksanakan demi menjaga kepuasan dan juga demi 
memberikan khalayak informasi yang seharusnya didapatkan.
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Semrawutnya Iklan Luar Ruang 
Membuat Mabuk Kepayang

Yuli Kurniawan

Di era globalisasi ini, media iklan telah berkembang dengan begitu 
cepat, perubahan yang sangat terasa adalah media konvensional telah 
berubah ke media baru atau sosial media. Namun ditengah perubahan 
zaman ini ada salah satu media yang sampai sekarang tetap banyak 
diminati oleh masyarakat untuk mempromosikan produk atau jasa yang 
mereka sediakan yaitu media luar ruang. Menurut Tinarbuko (2015:26) 
media luar ruang masih banyak peminatnya dikarenakan sifat audience-
nya heterogen, terdiri dari berbagai golongan. Pendukungnya mempunyai 
keberagaman tingkatan umur serta latar belakang, mempunyai rentang 
waktu pemasangan relatif lebih lama dan mempunyai material yang 
tahan lama , karakteristik ini yang tidak dimiliki oleh media lain. Namun 
seiring perkembangan waktu, media luar ruang semakin tidak teratur dan 
semakin banyak melakukan pelanggaran khususnya pelanggaran yang 
berkaitan tentang penempatan, penempatan pada pohon pinggir jalan dan 
rambu-rambu lalu lintas, salah satu contohnya adalah pelanggaran yang 
terjadi di Jalan Magelang.

Jalan Magelang adalah jalan lintas provinsi yang menghubungkan 
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Provinsi Jawa Tengah. 
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai salah satu destinasi utama 
wisatawan sudah seharusnya menata kota dengan mengelola iklan 
luar ruang. Yang terjadi adalah sepanjang jalan Magelang terdapat 25 
pelanggaran tentang penempatan iklan luar ruang. Pelanggaran yang 
terjadi adalah penempatan iklan luar ruang yang tidak pada tempatnya, 
contohnya adalah penempatan dipaku pada pohon dan menempatkan 
iklan pada bahu jalan maupun rambu-rambu lalu lintas. Dalam Etika 
Pariwara Indonesia pada poin 4.4.1 telah disebutkan bahwa media luar 
griya atau iklan luar ruang hanya dapat dipasang pada lokasi yang telah 
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memperoleh ijin dari pihak yang berwenang. Kita tahu pihak yang 
berwenang untuk masalah ini adalah pemerintah kota setempat jadi iklan 
yang tidak menempatkan pada tempatnya jelas tidak mempunyai ijin yang 
ditetapkan oleh pemerintah alias ilegal. Ditegaskan lagi pada poin 4.4.2 
yang menyebutkan bahwa wajib menghormati dan menjaga bangunan atau 
lingkungan yang dipelihara, dilindungi atau dilestarikan oleh pamong atau 
masyarakat, seperti bangunan atau monumen bersejarah,taman nasional, 
atau panorama alam, termasuk segala fasilitas dan akses langsungnya. 
Pada poin ini ditegaskan iklan luar ruang telah diberi ruang untuk beriklan 
tidak sembarangan menaruh iklan di ruang publik yang mengakibatkan 
mengganggu visual suatu kota. 

Poin 4.4.5 juga ditegaskan 
bahwa fondasi, konstruksi dan 
panel pada iklan luar griya yang 
berbentuk papan iklan harus 
didirikan sesuai dengan standar 
perhitungan sipil, dan mekanika 
yang menjamin keselamatan 
dan ketenteraman masyarakat di 
sekitarnya. Bila dilihat iklan pada 
gambar tersebut melanggar poin 
tersebut, dengan menempatkan 
iklan pada rambu-rambu lalu 
lintas yang sangat mengganggu 
fungsi dari rambu-rambu tersebut 
dan tidak memenuhi perhitungan 
sipil dengan hanya menggunakan 
kawat sebagai pengait iklan, hal 
ini juga bertentangan dengan poin 4.4.6 yang menyebutkan konstruksi 
maupun bidang iklan harus tampil harmonis secara fisik maupun estetika, 
terhadap bangunan, lingkungan, atau kota, sesuai dengan peraturan 
daerah yang berlaku. Dari gambar 1 iklan tersebut dapat diketahui iklan 
tersebut tidak nyaman dipandang secara visual. Secara penempatan dan 
lokasi iklan tersebut jelas melanggar Etika Pariwara Indonesia pada poin 
4.4.7 yang berbunyi Iklan luar griya yang berbentuk papan iklan tidak 
boleh didirikan di median, separator atau pulau jalan.

Gambar 1. salah satu pelanggaran iklan 
luar ruang di Jalan Magelang.
Sumber : foto Yuli Kurniawan.
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Lalu bagaimana penanganan yang bisa dilakukan oleh pemerintah 
daerah setempat yang dalam kasus ini adalah pemerintah daerah 
Sleman dan Kota Yogyakarta untuk merapikan tata kota terlebih untuk 
memerangi sampah visual yang ada di Yogyakarta. Menurut Tinarbuko 
(2015:249) ada lima langkah untuk menertibkan iklan luar ruang 
liar khususnya di Yogyakarta : 1. Berani menurunkan, membongkar, 
dan melepaskan reklame luar ruang yang menyalahi peruntukannya 
berdasar masterplan yang dimiliki pemkot. 2.Menerapkan sanksi dan 
hukuman yang sepadan bagi para pihak yang bertugas memasang 
reklame luar ruang apabila diketahui melanggar aturan pemasangan. 
3.Memberikan sanksi dan hukuman yang adil bagi biro iklan, event 
organizer, pengusaha media luar ruang, dan produsen yang kedapatan 
melanggar pola pemasangan dan penempatan media luar ruang. 4.Ada 
keseragaman perangkat hukum dan kesamaan persepsi terkait dengan 
penempatan dan pemasangan media luar ruang. 5.Tidak ada salahnya 
mulai dipikirkan mengalihkan percetakan desain poster dari kertas ke 
t-shirt. Dengan menyampaikan pesan verbal dan visual menggunakan 
poster kaos oblong (t-shirt), maka pesan tersebut jauh lebih terhormat 
saat disampaikan kepada target sasaran, mempunyai rentang waktu yang 
panjang untuk ditancapkan dalam benak calon konsumen (audience), 
yang akan disasar, serta menciptakan media komunikasi visual baru 
dalam hal menyampaikan pesan komersial ataupun sosial. Dengan lima 
cara tersebut setidaknya media luar ruang jauh lebih terkontrol dan 
tata kota menjadi lebih nyaman dipandang karena tidak menjenuhkan 
mata dikarenakan semrawutnya media luar ruang terlebih di Jalan 
Magelang Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Semrawutnya iklan 
luar ruang bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, 
namun juga menjadi tanggung jawab brand atau klien, agensi iklan 
penyedia jasa pemasangan media luar ruang dan masyarakat sendiri. 
Ketidaktahuan tentang adanya peraturan peraturan untuk memasang 
iklan pada media luar ruang bisa jadi penyebab banyaknya masyarakat 
yang seakan menganggap biasa pada pelanggaran tersebut. Setidaknya 
masyarakat juga perlu di edukasi tentang hal-hal yang berkaitan 
dengan tata kota tersebut karena masyarakat juga yang bersinggungan 
langsung dengan jalan yang dipenuhi dengan iklan luar ruang tersebut.
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Selain merapikan tata kota, sudah seharusnya iklan dapat berkembang 
dengan tidak membuat lebih banyak pelanggaran terkait dengan 
penempatan. Brand iklan juga perlu belajar bahwa beriklan di ruang yang 
tidak seharusnya bisa menurunkan value brand tersebut. Ketika melihat 
iklan yang semrawut, audience tidak lantas tertarik dengan iklan tersebut 
melainkan malah tidak menggubris. Ada alternatif media iklan luar 
ruang untuk tetap bisa beriklan namun tidak melanggar Etika Pariwara 
Indonesia, yaitu dengan media non tradisional. Dalam dunia periklanan 
ada yang disebut non tradisional media, menurut Muktaf (2015:149) 
iklan non tradisional adalah mengkombinasian benda tertentu menjadi 
sebuah media iklan, seperti bus yang digunakan untuk media beriklan, 
iklan di dalam commuter line, iklan di troli swalayan dsb. Non tradisional 
media cenderung media luar ruang, maka non tradisional media sering 
juga disebut dengan media out of home, non tradisional media dianggap 
penting untuk sekarang ini, selain sebagai alternatif dari media tradisional 
yang mahal sekaligus menjadi solusi bagi agensi yang ingin menawarkan 
ke klien yang kebetulan mempunyai budget kecil dalam kampanyenya.

Gambar 2. salah satu contoh media non tradisional yang terdapat pada sepeda motor .
Sumber : foto Fachri Aldi.
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Gambar di atas adalah contoh media non tradisional yang 
menggunakan stiker sebagai media promosi, brand yang sangat baru 
tersebut sering kita jumpai di bagian belakang motor sepanjang jalanan 
Yogyakarta. Audience bisa sangat jelas melihat tentang brand tersebit 
terlepas tau atau tidaknya mengenai brand tersebut. Setidaknya setelah 
melihat, audience mencari tahu brand apakah yang tertempel pada 
sebagian besar sepeda motor di Yogyakarta tersebut.

Banyak kita melihat non tradisional media dalam kehidupan 
sehari hari, contohnya  ojek online yang di helmnya ada sebuah stiker 
salah satu brand e-commerce, selain di helm juga sering kita lihat di jok 
belakang juga sering kita jumpai sebuah brand jelas menggunakan jasa 
ojek online dalam hal ini motor sebagai media beriklan luar ruang atau 
pada taksi konvensional pada kaca belakang sering kali kita disuguhkan 
oleh iklan salah satu tempat wisata yang mampu membuat audience 
selalu mengingat akan iklan tersebut. Iklan non tradisional sangat 
efektif dan unik untuk beriklan, selain tidak mengganggu secara visual 
juga sangat bisa dikombinasikan dengan berbagai hal dalam kehidupan 
sehari hari. 
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Carut Marut iklan di Jalan Afandi, Yogyakarta

Ahmad Zaenal Arifin

Pada era globalisasi saat ini perkembangan Dunia begitu pesat, 
banyak aspek yang laju perkembangan mengikuti arus zaman, semakin 
banyak muncul media-media baru yang awalnya media cetak menjadi 
media internet (portal web) yang memiliki kelebihan penyampaian 
pesan yang cepat dan efektif. Perkembangan zaman juga mempengaruhi 
dalam prodsen memproduksi sebuah iklan, mulai dari iklan luar ruang 
dan iklan online, namun perkembangan yang serba online, iklan luar 
ruang masih tetap di gunakan bahkan termasuk hal yang efektif dalam 
mengenalkan suatu produk, seperti baliho, spanduk, banner, billboard. 
Iklan adalah suatu proses komunikasi massa yang melibatkan sponsor 
tertentu, yakni si pemasang iklan yang membayar jasa sebuah media 
massa atas penyiaran iklannya, misalnya melalui program siaran televisi. 
Periklanan juga dapat dianggap sebagai institusi sosial sebab banyak 
lembaga kemasyarakatan yang terlibat didalam proses pembuatan dan 
penyajian iklannya (Suhandang, 2005: 13). 

Iklan dibagi menjadi dua jenis yaitu iklan lini atas (above the 
line) dan (Bellow the line). Above the line seringkali disebut iklan yang 
menggunakan media, baik itu media cetak (koran dan majalah) maupun 
media elektronik (televisi dan radio), media bioskop,media luar ruangan 
(misalnya poster).  Pemakaian iklan ini, mengharuskan adanya komisi, 
dan biro iklan yang mengelolanya harus mendaptkan pengakuan dari 
lembaga asosiasi pemilik media. Sedangkan Bellow the line merupakan 
iklan-iklan yang tidak menggunkan pembayaran komisi. Misalnya saja 
iklan dalam pameran atau eksebisi, lembaran iklan yang dikirimkan ke 
rumah-rumah melalui pos, literatur penjualan, serta iklan peragaan di 
tempat-tempat penjualan (Jefkins,1996 dalam Muktaf, 2015: 21).
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Penyebaran iklan luar ruangan di tempat yang dianggap strategis 
merupakan salah satu strategi untuk mengenalkan produk ke masyarakt 
luas. Seperti halnya di Jalan Afandi Yogyakarta merupakan jalan yang 
tepat di kota sehingga banyak lalu lalang kendaraan setiap harinya dan 
Yogyakarta merupakan salah satu kota pelajar serta destinasi pariwisata 
sudah seharusnya menata kota dengan mengelola iklan luar ruang 
menjadi lebih baik, namun ini berbanding terbalik yang terjadi tepat 
di sepanjang jalan Afandi terdapat berbagai macam pelanggaran mulai 
dari reklame yang mengganggu rambu-rambu lalu lintas, konstruksi 
iklan yang tidak standar dan penempatan yang tidak sesuai sehingga 
tatanan kota semakin menjadi semrawut karena berbagai macam iklan 
yang tidak beraturan. Pelanggaran iklan luar ruang yang menyalahi 
aturan EPI tidak hanya pada penempatannya namun juga konten 
iklan tersebut, sehingga memperparah keadaan iklan yang berada di 
sepanjang Jalan Afandi Yogyakarta. Etika Pariwara Indonesia atau 
EPI adalah ketentuan-ketentuan normatif yang menyangkut profesi 
dan usaha periklanan yang telah disepakati, dihormati, ditaati, dan 
di tegakakan oleh semua asosiasi dan lembaga pengembangnya, atau 
lebih jelasnya EPI tata karma atau tatacara periklanan di Indonesia.

Jika dilihat dalam EPI, berbagai macam iklan luar ruangan yang 
melanggar aturan baik dari bentuk fisiknya maupun kontennya, beberapa 
iklan luar ruangan yang melanggar aturan pada poin 1.2.2 Iklan tidak boleh 
menggunakan kata-kata superlatif seperti “paling”, “nomor satu”, “top”, atau 
kata-kata berawalan “ter”, dan atau yang bermakna sama, tanpa secara 
khas menjelaskan keunggulan tersebut yang harus dapat dibuktikan dengan 
pernyataan tertulis dari otoritas terkait atau sumber yang otentik. Pada poin 
ini di sebutkan bahwa iklan yang berawal “paling”, “nomor satu”, “top”, 
atau “ter” yang menyebutkan keunggulan suatu produk yang belum tentu 
kebenaranya dan harus dipertanggungjawabkan. Kasus ini terjadi pada 
banner iklan toko emas yang berada di Gejayan tepatnya sebelum masuk 
jalan Afandi sebelah pos polisi, terdapat banner yang tertulis secara jelas 
dan gamblang pada iklan toko emas semar yaitu “Pusat emas dan berlian, 
terlengkap dan terlaris”. Padahal dalam EPI sudah jelas adanya larangan 
menggunakan kata ter- pada sebuah produk, namun pernyataan ini tidak 
di gubris oleh pihak toko emas Semar. Terkadang untuk menggaet para 
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customer atau pembeli mereka meiklankan sesuatu yang sangat berlebihan 
atau seolah terbaik, padahal belum tentu produk benar-benar unggul 
seperti yang diiklankan, sehingga sebagai pembeli harus bisa mengkontrol 
iklan yang masuk di pikiran kita. 

Gambar 1. Iklan luar ruang Toko Emas semar yang berada di Jalan Afandi Yogyakarta 
Melanggar EPI menggunakan kata “paling”,”nomor satu,”,”top”,atau”ter”.

Foto Oleh : Ahmad Zaenal Arifin

Selanjutnya pada iklan tersebut juga melanggar aturan pada poin 4.4.1 
telah disebutkan bahwa media luar griya atau iklan luar ruang hanya dapat 
dipasang pada lokasi yang telah memperoleh ijin dari pihak yang berwenang. 
Kita tahu pihak yang berwenang untuk masalah ini adalah pemerintah kota 
setempat jadi iklan yang tidak menempatkan pada tempatnya jelas tidak 
mempunyai ijin yang ditetapkan oleh pemerintah alias ilegal. Pemasangan 
banner secara ilegal juga akan mempengaruhi pada keindahan kota, 
pemandangan menjadi semakin semrawut, dan akan mengurai keindahan 
eksotisme kota Yogyakarta.

Tata karma atau etika dalam beriklan masih sering kali dianggap 
sepele terhadap pengiklan, nyatanya disepanjang Jalan Afandi tidak 
hanya toko emas semar yang secara terang-terang menuliskan kata ter- 
yang jelas-jelas melanggar etika dalam beriklan. Namun berbagai jenis 
langgaran yang dilanggar oleh pengiklan, pada poin 1.6 Jika harga sesuatu 
produk dicantumkan dalam iklan, maka ia harus ditampakkan dengan jelas, 
sehingga konsumen mengetahui apa yang akan diperolehnya dengan harga 
tersebut, pada kasus pelanggaran iklan ini, jika pengiklan mencantumkan 



112 |  EPILOGUE:
Mengkritisi Iklan Ala Lo Gue 

harga harus ada kejelasan mendapatkan apa dengan harga yang tertera 
pada iklan di banner atau billboard agar tidak ada kesalahan prespektif pada 
konsumen, namun yang terjadi malah sebalikanya seperti halnya iklan 
rumah makan Madam tan. Pada billboard di Jalan Afandi pada konten 
iklanya tertera “starting 20k” maksud iklan tersebut adalah dimulai dengan 
Rp. 20.000 , namun dengan harga yang sedemikan tidak tercantumkan 
dengan jelas mendapatkan makanan seperti apa, hanya tertera harga, ini 
sudah jelas-jelas menyalahi aturan kode etik dalam beriklan. 

Gambar 2. Iklan Luar ruang rumah makan Madam Tan di Jalan Afandi Yogyakarta 
yang melanggar etika pariwara “mencantumkan harga tanpa kejelasan”.

Foto oleh : Ahmad Zaenal Arifin

Terdepat banyak billboard di Jalan Afandi tepat di pertigaan kearah 
UNY, terpampang jelas sehingga pengguna lalu lintas tersebut bakal 
terbiasa dengan pemangang tersebut, namun kami menyorti salah satu 
iklan yaitu pada produk pangan Sera Food, tampak seperti iklan pada 
kebanyakan, dari segi kontruksinya kami melihat cuku baik, namun tidak 
pada Content tersebut, pada isi iklan tersebut bertulisakan “Produk lokal 
Halal dan Thayyib kebanggan keluarga” pada kalimat tersebut sudah jelas 
melanggar Etika pariwara Indonesia pada pasal 1.2.3 poin c. menyebutkaan 
Pada prinsipnya kata halal tidak untuk diiklankan. Penggunaan kata “halal” 
dalam iklan pangan hanya dapat ditampilkan berupa label pangan yang 
mencantumkan logo halal untuk produk–produk yang sudah memperoleh 
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sertifikat resmi dari Majelis Ulama Indonesia atau lembaga yang berwenang. 
Pelanggaran tersebut sudah sangat jelas bahwa tidak boleh mencantumkan 
tulisan halal, dan pada iklan Sera Food di jalan afandi secara terang-terangan 
dan jelas menuliskan. Berbagai jenis para pengiklan menyampaikan 
iklanya tidak mempertimbangkan EPI, apakah ini termasuk kemunduran 
dalam pengiklan di Indonesia? Mulai dari penempatan iklan luar ruangan 
yang sembarangan sehingga membuat semakin kacau pemandangan kota, 
serta konten pada iklan mengandung unsur yang jelas-jelas melanggar 
aturan dalam beretika iklan, selaku mahasiswa ilmu komunikasi kami 
sangat prihatin akan hal tersebut, karena kurangnya pengawasan di bidang 
periklanan sehingga pelaku pengiklan melakukan semaunya sendiri, 
alhasil semakin memperburuk keadaan dalam periklanan. Berbagai cara 
dilakukan untuk menjaring konsumen salah satunya dengan memainkan 
peranan agama sebagai keunggulan sebuah produk, karena kita tau 
sendiri bahwa Negara Indonesia yang mayoritas beragama Islam bakal 
berbondong-bondong membeli produk tersebut. 

Sudah banyak pelanggaran iklan luar ruang semestinya pihak 
pemerintahan D.I Yogyakarta melakukan penegasan terhadap para iklan 
agar tidak semakin banyak yang menyeleweng dalam beriklan, sehingga 
akan muncul keharmonisan dalam beriklan, dan pemandangan kota 
semakin baik tidak tercemari oleh sampah-sampah iklan yang melanggar 
kode etik.

Gambar 3. Iklan Luar ruang produk pangan Sera Food di Jalan Afandi Yogyakarta yang 
melanggar etika pariwara “mencantumkan tulisan halal”.

Foto oleh : Ahmad Zaenal Arifin
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Bagian 3
Iklan TV & Radio
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Makin Tinggi Kreatifitas, Makin Acuh dengan EPI

Nadia Choirunisa

Iklan adalah bagian dari bauran promosi (promotion mix) dan 
bauran promosi adalah bagian dari bauran pemasaran (marketing mix). 
Secara sederhana iklan didefinisikan sebagai pesan yang menawarkan 
suatu produk yang ditujukan kepada masyarakat lewat suatu media. 
Menurut Frank Jefkins dalam bukunya advertising aims to persuade 
people to buy mengatakan bahwa untuk membedakan iklan dengan 
pengumuman biasa, iklan lebih diarahkan untuk membujuk orang 
supaya membeli. Dan sebagai bagian dari bauran pemesaran, bersama-
sama dengan komponen lainya dalam bauran promosi (personal selling, 
promosi penjualan, dan publisitas) iklan bagaikan salah satu dari empat 
buah roda mobil. Ketiga roda lainya adalah produk, harga dan jalur 
distribusi. 

Periklanan adalah bentuk berbayar nonpersonal presentasi dan 
promosi ide, barang atau jasa yang diidentifikasikan sebagai kegiatan 
promosi melalui media cetak (koran atau majalah), media penyiaran 
(radio dan televisi), media jaringan (telepon, kabel, satelit, nirkabel), 
elektronik media (audiotype, videotype, videodisk, CDROM, halaman 
web), dan media display (bilboard, sistem tanda, poster) (Kotler dalam 
Muktaf, 2015: 5). Bentuk-bentuk iklan di televisi sangat tergantung 
pada bentuk siarannya, apakah merupakan bagian dari suatu kongsi 
atau sendikat, jaringan, lokal, kabel, atau bentuk lainya.

Persponsoran. Banyak sekali acara televisi yang penayangan dan 
pembuatannya dilakukan atau biaya sponsor atau pengiklan. Pihak 
sponsor bersedia membiayai seluruh biaya produksi plus fee untuk 
televisi. Misalnya, film terkenal “Bonanza”, yang disponsori oleh 
Chevrolet. Sponsor telah memberi dampak yang kuat pada pemirsa, 
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khususnya karena peranan pengiklan, yang benar-benar menjaga mutu 
dan isi program serta siaran sponsornya. 

Partisipasi. Bentuk lain adalah partisipasi. Bentuk iklan televisi 
ini agak berbeda dengan bentuk sebelumnya, namun akan dapat 
mengurangi beban biaya dan resiko. Melalui iklan sepanjang15, 30, 
atau 60 detik, iklan disisipkan diantara satu atau beberapa acara (spots). 
Pengiklan dapat membeli waktu yang tersedia, baik atas acara yang 
tetap maupun tidak tetap.

Spot Announcement. Bentuk ketiga dari siaran komersial di 
televisi adalah spot announcements, yang mengacu pada pengertian 
bahwa announcement iklan tersebut ditempatkan pada pergantian 
acara. Iklan spot 10, 20, 30 atau 60 detik dijual oleh stasiun-stasiun. 
Baik untuk pengiklan lokal maupun nasional. Pengiklan lokal biasanya 
memanfaatkan bentuk iklan ini.

Public Service Announcement. Ada lagi bentuk iklan layanan 
masyarakat yang ditempatkan di tengah-tengah suatu acara. Iklan ini 
biasanya dimuat atas permintaan pemerintah atau suatu LSM (Lembaga 
Swadaya Masyarakat) untuk menggalang solidaritas masyarakat atas 
suatu masalah. Misalnya, masalah ketertiban lalu lintas, kebersihan 
sungai  konsumerisme, dan lain-lain. Sejak awal penyiarannya, Rajawali 
Citra Televisi Indonesia banyak menyiarkan iklan yang tidak dibayar 
semacam ini dengan bentuk yang sangat menarik.

Iklan biasanya bertujuan untuk memberikan informasi atau 
mempengaruhi konsumen atau  khalayak untuk membeli produk 
dengan menggunakan pesan-pesan visual atau moral. Pengiklan atau 
Advertising Agency yang mayoritas dipenuhi oleh orang-orang dengan 
tingkat kreatifitas tinggi kini tak hanya dituntut menyajikan iklan 
kreatif namun juga harus mampu menyampaikan pesan yang baik, 
edukatif, dan kompherensif bagi masyarakat.

Meskipun demikian pengiklan tentu juga tidak bisa sembarangan 
dalam membuat iklan tanpa mematuhi aturan yang telah ditetapkan 
oleh Dewan Periklanan Indonesia (DPI) dalam pedoman Etika 
Pariwara Indonesia (EPI). Tetapi sayangnya, tanpa kita sadari ternyata 
masih banyak iklan di Indonesia yang tidak beretika khususnya iklan 
televisi, seperti salah satu contoh iklan di bawah ini:
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Gambar 1. Iklan Garnier Men Acno Fight – Program 3 Hari

Gambar 2. Iklan Garnier Light Complete Program 3 Hari- Chelsea Islan

Tabel 1. Pelanggaran EPI Pada Iklan Garnier Men dan Garnier Light Complete

No Bentuk Pelanggaran EPI yang Dilanggar 

1 Penggunaan kata super-
latif pada iklan “Garnier 
Men Acno Fight”

Tidak sesuai dengan EPI mengenai tata 
krama isi iklan perihal :

1.2.2 Iklan tidak boleh menggunakan ka-
ta-kata superlatif seperti  “paling”, “top”, 
“ter”, atau kata-kata berawalan “nomor 
satu” dan yang bermakna sama, tanpa se-
cara detail menjelaskan keunggulan pro-
duk tersebut yang harus dapat dibuktikan 
dengan sumber yang otentik.

2 Penggunaan kata “100%” 
turunan Vit.C pada iklan 
“Garnier Light Complete 
Program 3 Hari Chelsea 
Islan”

Pencantuman kata tersebut harus dapat 
dibuktikan sesuai pedoman EPI yang ber-
bunyi : 

1.2.3 Penggunaan kata “100%”, “asli” untuk 
menyatakan sesuatu kandungan, kadar, bob-
ot, tingkat mutu, dan sebagainya, harus dapat 
dibuktikan dengan pernyataan tertulis dari 
otoritas terkait atau sumber yang otentik.
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Gambar 3. Iklan Ever E250 – 100% Alami 100% Halal

Tabel 2. Pelanggaran EPI Pada Iklan Ever E250

No Bentuk pelanggaran EPI yang Dilanggar

1 Penggunaan kata “100%” 
alami pada iklan “Ever 
E250- 100% alami 100% 
halal”

Pencantuman kata tersebut harus dapat 
dibuktikan sesuai pedoman EPI yang 
berbunyi : 

1.2.3 Penggunaan kata “100%”, “asli” 
untuk menyatakan sesuatu kandungan, 
kadar, bobot, tingkat mutu, dan se-
bagainya, harus dapat dibuktikan den-
gan pernyataan tertulis dari otoritas 
terkait atau sumber yang otentik.

Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan 
konsumen, terdapat pasal yang menjelaskan mengenai hak dan konsumen 
dan pelaku usaha. Pada pasal 17 ayat 1 point (a) disebutkan bahwa pelaku 
usaha dilarang untuk mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, 
bahan dan kegunaan dan harga barang/tarif jasa serta ketetapan waktu 
penerimaan barang/jasa. Dalam hal ini, iklan Garnier Men Acno Fight, 
iklan Garnier Light Complete program 3 hari, dan iklan Ever E250 secara 
tidak langsung telah melanggar EPI dan juga UU Nomor 8 Tahun 1999 
pasal 17 ayat 1 point (a). 

Pada pasal 17 ayat 1 point (f) juga disebutkan bahwa pelaku usaha 
periklanan dilarang memproduksi iklan yang melanggar etika dan/
ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai periklanan. 
Sudah sangat jelas ketiga iklan di atas telah melanggar EPI dan juga 
UU Nomor 8 tahun 1999 pasal 17 ayat 1 point (f). 
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Tata cara dan tata krama periklanan dan juga hak dan kewajiban 
konsumen dan penjual itu sudah ada peraturanya, baik EPI maupun UU 
RI. Kurangnya kesadaran atas pentingnya penerapan kode etik dalam 
iklan, dan juga terlalu lebih mementingkan kepentingan perusahaan 
adalah sebab dari para pembuat iklan mengabaikan kode etik yang ada.
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Iklan-iklan Pembawa Harapan Palsu

Efita Febriana

Iklan tentu memiliki kekuatan untuk menyelamatkan suatu bisnis. 
Sebuah perusahaan dapat memiliki keuntungan yang besar dalam jangka 
panjang hanya dengan beriklan. Tak hanya itu, iklan dapat membuat suatu 
produk menjadi penting bagi konsumen. Ketika sudah demikian, maka 
iklan juga mampu merubah perilaku seseorang. Itulah sebabnya mengapa 
iklan diartikan sebagai suatu bentuk komunikasi yang dapat mengalihkan 
perhatian seseorang terhadap sesuatu (Muktaf, 2015 : 3). 

Jika dilihat dari sifatnya, iklan dibagi menjadi dua; yakni iklan 
above the line (ATL) atau media lini atas, dan below the line  (BTL) atau 
media lini bawah. Jenis media lini atas adalah TV Commercial  (TVC), 
billboard, iklan di bioskop, iklan radio, iklan media cetak. Sedangkan 
media lini bawah (BTL) adalah iklan-iklan yang proses kerjanya hanya 
dibebani oleh produksi dan jasa. Iklan-iklan yang termasuk iklan lini 
bawah adalah spanduk, neon box, flyer, brosur, direct mail, umbul-
umbul, balon iklan, mobil iklan, baliho dan sebagainya (Santoso dalam 
Muktaf, 2015: 31-32). 

Pada awal masa Renaissance, gaya periklanan dalam penyampaian 
pesan informasi masih cenderung pasif. Namun pada tahun 1800-an, 
iklan mulai terlihat unik dan menarik, iklan sudah tidak berbicara tentang 
informasi terkait produknya. Dan seiring berjalannya waktu, para pelaku 
bisnis mulai menyadari bahwa mereka harus mampu membuat iklan yang 
menarik dan tepat sasaran karena dengan begitu mampu membuat calon 
konsumen tertarik untuk membeli produk mereka. 

Meskipun demikian pengiklan tentu juga tidak bisa sembarangan 
membuat iklan tanpa mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh Dewan 
Periklanan Indonesia (DPI) dalam pedoman Etika Pariwara Indonesia 
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(EPI). Pengiklan atau advertising agency yang mayoritas dipenuhi oleh 
orang-orang dengan tingkat kreatifitas tinggi kini tak hanya dituntut 
menyajikan iklan kreatif namun juga harus mampu menyampaikan pesan 
yang baik, edukatif, dan kompherensif bagi masyarakat. 

Sayangnya, tanpa kita sadari ternyata masih banyak iklan di 
Indonesia yang tidak beretika khususnya iklan televisi. Meskipun 
nantinya DPI akan memberikan teguran keras bahkan pencabutan 
hak tayang iklan tersebut. Dalam praktik nyata, masih ada iklan-
iklan dari beberapa merek tertentu yang melakukan pelanggaran baik 
pelanggaran ringan maupun berat. Salah satunya saja iklan Johnsons 
Baby Powder Pink Blossom yang tayang di stasiun televisi Rajawali Citra 
Televisi Indonesia (RCTI). Yang mana RCTI merupakan badan televisi 
swasta pertama di Jakarta yang dioperasikan April 1989 dan diresmikan 
pada tanggal 24 Agustus1989 tepat pada hari lahirnya TVRI yang ke-28 
(Effendy, 1993 : 71-72).  

Berikut pelanggaran etika yang telah dilakukan oleh iklan dengan 
merek Johnsons Baby Baby Powder Pink Blossom : 

Tabel 1. Iklan Johnsons Baby Powder Pink Blossom

No. Bentuk Pelangga-
ran

Etika Pariwara Indonesia 

1. Penggunaan kata 
“100% bahan teruji” 

Tidak sesuai dengan EPI mengenai tata krama 
isi iklan perihal :

Penggunaan kata ”100%”, ”murni”, ”asli” untuk 
menyatakan sesuatu kandungan, kadar, bobot, 
tingkat mutu, dan sebagainya, harus dapat di-
buktikan dengan pernyataan tertulis dari otori-
tas terkait atau sumber yang otentik.

2. Penggunaan awalan 
“ter-“

Tidak sesuai dengan EPI mengenai tata krama 
isi iklan perihal :

Iklan tidak boleh menggunakan kata-kata su-
perlatif seperti “paling”, “nomor satu”, ”top”, 
atau kata-kata berawalan “ter“, dan atau yang 
bermakna sama, tanpa secara khas menjelaskan 
keunggulan tersebut yang harus dapat dibukti-
kan dengan pernyataan tertulis dari otoritas 
terkait atau sumber yang otentik. 
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Gambar 1. Pelanggaran EPI dengan penggunaan kata superlatif dalam iklan Johnsons 
Baby Baby Powder Pink Blossom

Gambar 2. Pelanggaran Etika Pariwara Indonesia dengan penggunaan kata 100% 
dalam iklan Johnsons Baby Baby Powder Pink Blossom

Dalam EPI juga menyebutkan bahwa iklan yang ditujukan kepada 
anak-anak dianjurkan untuk ikut mendukung pertumbuhan dan 
pengembangan optimum atas kesejahteraan umum mereka, khususnya 
dalam aspek-aspek pendidikan dan kesehatan. Meskipun iklan ini 
tidak langsung menyasar anak-anak, namun lebih kepada ibu-ibu yang 
memiliki anak balita tentu saja regulasi ini tetap perlu diperhatikan 
bagi advertising agency. 

Selanjutnya, juga terdapat iklan cat “Kansai Paint” yang melakukan 
beberapa bentuk pelanggaran, antara lain:
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Tabel 2. Iklan Cat Kansai Paint

No. Bentuk Pelanggaran Etika Pariwara Indonesia
1. Formula teruji Internasi-

onal 
Pencantuman kata tersebut harus dapat 
dibuktikan sesuai pedoman EPI yang 
berbunyi:

Penggunaan kata ”100%”, ”murni”, ”asli” 
untuk menyatakan sesuatu kandungan, 
kadar, bobot, tingkat mutu, dan se-
bagainya, harus dapat dibuktikan den-
gan pernyataan tertulis dari otoritas ter-
kait atau sumber yang otentik. 

2. Garansi 12 tahun Pencantuman kata tersebut harus dapat 
dibuktikan sesuai pedoman EPI yang 
berbunyi:

Jika suatu iklan mencantumkan garansi 
atau jaminan atas mutu suatu produk, 
maka dasar-dasar jaminannya harus 
dapat dipertanggung- jawabkan. 

3. “Pertama dan satu-satunya” 
cat tembok ber garansi. 

Pencantuman kata tersebut harus dapat 
dibuktikan sesuai pedoman EPI yang 
berbunyi:

Iklan tidak boleh menggunakan kata-ka-
ta superlatif seperti “paling”, “nomor 
satu”, ”top”, atau kata-kata berawalan 
“ter“, dan atau yang bermakna sama, 
tanpa secara khas menjelaskan keunggu-
lan tersebut yang harus dapat dibuktikan 
dengan pernyataan tertulis dari otoritas 
terkait atau sumber yang otentik. 

Iklan Kansai Paint ini tayang pada pagi hari bahkan sampai malam 
hari di sela-sela program TV. Tak hanya itu iklan ini ternyata tayang 
di beberapa stasiun televisi swasta, seperti RCTI dan Indosiar. Dalam 
sekali tayang di sela-sela program TV, iklan ini bisa muncul sebanyak 
2 kali. Berikut ini adalah bentuk pelanggaran EPI yang dilakukan iklan 
dengan merek Kansai Paint :
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Gambar 3. Pelanggaran EPI dengan menyatakan tingkat mutu dalam iklan Kansai Paint

Gambar 2. Pelanggaran EPI dengan mencantumkan garansi dalam iklan Kansai Paint

Dari dua contoh iklan di atas dapat disimpulkan jika beberapa iklan 
di Indonesia masih mengabaikan pedoman EPI dalam eksekusi iklannya. 
Jika dilihat, beberapa pengiklan di Indonesia seolah berlomba-lomba 
berkreatifitas hanya untuk memperoleh laba sebanyak-banyaknya 
tanpa memperhatikan pesan yang disampaikan ke khalayak yang 
harusnya rasional dalam menjual suatu produk. Hal ini sejalan dengan 
yang diungkapkan Gillian Dyer dalam advertising as communication 
menyebutkan bahwa semakin barang-barang tersebut melimpah, 
semakin jauh barang-barang tersebut dari pelbagai kebutuhan fisik dan 
sosial dasar, semakin kita terbuka terhadap pelbagai ketertarikan yang 
memiliki landasan psikologis…alasan bahwa kita harus dibujuk secara 
magis untuk membeli barang melalui pelbagai kepuasan dan situasi 
fantasi adalah karena pemasang iklan tidak dapat mengandalkan 
argumen rasional untuk menjual barang-barang mereka dalam jumlah 
yang memadai (Myers, 2012: xii).
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Dengan demikian, atas dasar itulah EPI digunakan sebagai 
pedoman dalam mengemban tanggungjawab sebuah periklanan 
yang harus menghormati segala hak dasar khalayak agar iklan 
yang diciptakan mampu diterima dan dipercaya masyarakat luas. 
Keberadaan EPI seharusnya ikut andil memberikan edukasi mengenai 
bagaimana mengeksekusi iklan yang baik dan benar serta tidak 
menyesatkan masyarakat. Tak hanya itu, iming-iming, buaian, bahkan 
sekumpulan harapan palsu yang ditorehkan beberapa contoh iklan di 
Indonesia harusnya membawa kesadaran bagi kita sebagai masyarakat, 
khususnya pengiklan untuk tampil apa adanya, yakni menawarkan 
informasi mengenai suatu produk yang nantinya juga sesuai dengan 
apa yang sanggup mereka (perusahaan) berikan. 

Untuk menjadi pengiklan yang baik sepantasnya memang kita 
harus menjadikan EPI sebagai pedoman dalam berkarya khususnya 
dunia periklanan. Tak bisa jika hanya berpatok pada keuntungan 
semata, jika terus demikian maka akan terus lahir benih-benih 
suram iklan di Indonesia. Bagaimanapun juga kesadaran moral perlu 
diwujudkan sebagai bentuk upaya memajukan dunia periklanan 
Indonesia yang mulai kelam ini. Rasanya percuma saja, jika pembuat 
iklan menciptakan iklan yang memiliki kreatifitas tinggi, dibubuhi 
ide yang brilliant, diproduksi dan dieksekusi dengan hebatnya, tapi 
ternyata tidak disisipi dengan etika. 

Akhirnya, iklan yang menjadi salah satu bagian alat promosi perlu 
dibenahi sebaik mungkin. Potret suram periklanan Indonesia memang 
sedikit demi sedikit harus dikikis guna memajukan dunia periklanan 
Indonesia yang memang penuh dengan drama dan unsur lebay lewat 
iming-iming yang sesuai ekspektasi masyarakat. Guna meminimalisir 
hal tersebut, hal yang perlu dilakukan adalah mengimplementasikan 
EPI dalam menciptakan suatu iklan. 
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Bisnis Vs Kode Etik dalam Periklanan

Novia Hapsari Ayuningtyas

Periklanan merupakan salah satu bentuk promosi yang paling banyak 
digunakan perusahaan dalam mempromosikan produknya (Munandar 
dan Priatna, 2007 : 3). Iklan adalah bentuk komunikasi tidak langsung 
yang didasari pada informasi tentang keunggulan dan keuntungan suatu 
produk, yang disusun sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa 
menyenangkan yang akan mengubah pikiran seseorang untuk melakukan 
pembelian (Tjiptono, 2005 : 226).

Sejarah mengenai iklan televisi, dimulai sejak tahun 1950-an dimana 
televisi telah menjadi media iklan utama di Inggris.  Pengertian iklan secara 
umum menjelaskan bentuk penyampaian pesan sebagaimana kegiatan 
komunikasi yang mempunyai kekuatan yang sangat penting sebagai alat 
pemasaran yang membantu menjual barang,  membiarkan layanan serta 
gagasan atau ide-ide melalui saluran tertentu (Widyatama,  2011 : 28).

Dari yang telah kita ketahui dalam kegiatan pemasaran, periklanan 
merupakan salah satu alat yang paling umum digunakan perusahaan 
untuk mengarahkan komunikasi persuasif pada pembeli sasaran dan 
masyarakat. Periklanan pada dasarnya adalah bagian dari kehidupan 
industri modern. Kehidupan dunia modern saat ini sangat tergantung 
pada iklan. Peranan  advertising dalam pemasaran suatu produk atau jasa 
adalah untuk menciptakan kesadaran (awareness)  terhadap keberadaan 
produk atau jasa yang ditawarkan, memberikan pengetahuan kepada 
konsumen atau khalayak tentang produk yang ditawarkan, membujuk 
calon konsumen untuk membeli dan menggunakan produk tersebut 
dan untuk membedakan diri  perusahaan satu dengan perusahaan yang 
lainnya.

Menyadari sisi positif dari periklanan, mendasari sebuah pemikiran 
untuk membentuk pedoman etika  periklanan di Indonesia. Etika yang 
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diberlakukan disusun berdasarkan nilai-nilai  budaya yang dapat dijadikan 
pagar bagi terbitnya hasil olah periklanan. Pada penjelasan selanjutnya 
penulis akan menganalisis contoh iklan dan   bagaimana iklan tersebut 
disesuaikan dengan pedoman etika yang berlaku di Indonesia. 

Dalam periklanan, etika berperan penting bagi pebisnis agar terjadi 
iklim persaingan yang kondusif (persaingan yang sehat) sehingga bisnis 
bukan hanya sebagai suatu usaha dalam rangka mendapatkan keuntungan 
di pihak perusahaan melainkan tetap memperhatikan kepentingan 
konsumen, dalam hal ini konsumen berhak untuk mendapatkan 
manfaat dari iklan tersebut. Namun, kadang kala banyak perusahaan 
yang mengesampingkan hal itu bahkan untuk kasus yang parah hingga 
membahayakan keselamatan konsumen. Berikut beberapa contoh kasus 
iklan di Indonesia yang melanggar EPI (Etika Pariwara Indonesia) :

Tabel 1. Bentuk pelanggaran iklan Shampo Pantene yang tidak sesuai dengan EPI

No Bentuk Pelangga-
ran

Etika Pariwara Indonesia

1 “Udah deh gausah 
coba yang lain”

Pernyataan tersebut berarti merendahkan 
produk lainnya, seperti peraturan pada EPI 
yang berbunyi: Iklan tidak boleh merendah-
kan produk pesaing secara langsung maupun 
tidak langsung.

2 “Jangan coba-coba 
yang lain lagi. Titik”

Pernyataan tersebut berarti merendahkan 
produk lainnya, seperti peraturan pada EPI 
yang berbunyi: Iklan tidak boleh merendah-
kan produk pesaing secara langsung maupun 
tidak langsung.

Gambar1. Iklan shampoo Pantene
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Shampo Pantene adalah sebuah brand shampo ternama yang 
memiliki banyak manfaat bagi rambut dan salah satu brand shampo 
ternama di dunia. Pada iklan tersebut, terdapat kata-kata “udah deh 
gausah coba yang lain”. dikatakan oleh Anggun sebagai model, yang 
kita ketahui bahwa Anggun adalah artis dengan kelas Internasional. 
Hal itu sangat mempengaruhi masyarakat Indonesia atau bahkan dunia 
terutama fans Anggun. Bahkan ada juga artis lainnya yaitu;

Gambar 2. Iklan shampo Pantene

Dalam iklan tersebut, Tara Basro menyebutkan “Jangan coba-coba 
yang lain lagi. Titik”. Kalimat tersebut memberikan arti pemaksaan. 
Pernyataan dari artis terkenal Indonesia, Anggun, padahal hal 
demikian belum tentu dapat dipertanggungjawabkan, dan hal ini dapat 
menurunkan atau meremehkan produk shampo yang lain.

Tabel 2. Bentuk pelanggaran iklan Attack Easy yang tidak sesuai dengan EPI

No Bentuk Pelanggaran Etika Pariwara Indonesia
1 “1x Kucek, 1x Bilas 

seluruh noda akan hil-
ang”

Pernyataan tersebut berarti memberikan 
janji yang tidak bisa dipercaya atau tidak 
logis, seperti peraturan pada Epi yang 
berbunyi: Iklan tidak boleh menjanjikan 
hasil mutlak seketika, jika ternyata peng-
gunaannya harus dilakukan secara tera-
tur dan terus-menerus.
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Gambar 3. Iklan detergen Attack Easy

Attack Easy adalah sebuah produk detergen untuk mencuci 
pakaian. Iklan Attack Easy, menuliskan “1x Kucek, 1x bilas seluruh noda 
akan hilang”. Dalam peraturan EPI yang berbunyi bahwa iklan tidak 
boleh menjanjikan hasil mutlak seketika, jika ternyata penggunaannya 
harus dilakukan secara teratur dan terus-menerus.
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Perbandingan Tidak Setara 
dalam Iklan Burung Besi Indonesia

R Anggit Dwi Prayoga

Setiap hari kita pasti dihadapkan dengan berbagai macam iklan 
entah itu melalui televisi, radio, maupun di luar ruangan sekalipun. 
Pengertian iklan secara umum menjelaskan bahwa iklan merupakan 
bentuk penyampaian pesan sebagaimana kegiatan komunikasi yang 
mempunyai kekuatan yang sangat penting sebagai alat pemasaran yang 
membantu menjual barang, membuatkan layanan serta gagasan atau 
ide – ide melalui saluran tertentu (Widyatama, 2011: 28).

Pengertian secara lebih mendalam mengenai definisi iklan televisi 
adalah sebuah dunia magis yang dapat mengubah komoditas ke dalam 
gemerlapan yang memikat dan mempesona menjadi sebuah sistem 
yang keluar dari imajinasi dan muncul kedalam dunia nyata melalui 
media (Bungin, 2011 : 107). 

Dalam sisi yang berbeda, iklan televisi merupakan sebuah media 
untuk menjual barang atau jasa bukan menghibur dengan alasan bahwa 
sebuah iklan hanya melaporkan suatu barang atau jasa dan tidak ada 
hubungannya antara rasa suka kepada iklan – iklan yang ditayangkan 
(Bungin, 2011 : 121).

Di Indonesia sendiri, salah satu transportasi jarak jauh yang banyak 
digunakan adalah pesawat. Beberapa maskapai penerbangan di Indonesia 
diantaranya ; Lion Air, Sriwijaya Air, Batik Air, Citilink dan Garuda 
Indonesia. “Garuda Indonesia Experience” merupakan konsep dari 
pelayanan maskapai penerbangan Garuda Indonesia yang menonjolkan 
kesan keramahtamahan dan keragaman budaya Indonesia. 

Maskapai penerbangan lokal Garuda Indonesia mempublikasikan 
iklan di televisi berdurasi 60 detik, yang mana di channel resmi youtube 
Garuda Indonesia dipublikasikan pada tanggal tujuh Oktober 2014 dengan 
judul “Garuda Indonesia – All The Reasons You Should Fly With Us”.
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Gambar 1. Tampilan iklan Garuda Indonesia 
dengan judul “All The Reasons You Should Fly With Us”

Di dalam iklan tersebut, Garuda Indonesia menjelaskan beberapa 
alasan yang mengharuskan para khalayak untuk memilih melakukan 
penerbangan dengan maskapai penerbangan Garuda Indonesia. 

Dalam iklan televisi maskapai penerbangan Garuda Indonesia 
tersebut memperlihatkan perbandingan antara maskapai penerbangan 
Garuda Indonesia dengan maskapai penerbangan berbeda yang 
menggunakan kostum berwarna merah. Di Indonesia sendiri, beberapa 
maskapai penerbangan menggunakan warna identik merah seperti : 
Air Asia dan Lion Air. Dua maskapai penerbangan tersebut yakni Air 
Asia dan Lion Air merupakan maskapai penerbangan di Indonesia 
yang biasanya memberikan pelayanan kelas ekonomi. 

Gambar 2. Perbandingan atribut maskapai penerbangan Garuda Indonesia 
dengan maskapai penerbangan yang identik dengan warna merahnya.
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Iklan tersebut meniru kostum atau atribut yang digunakan 
maskapai penerbangan lain. Iklan ini melanggar tata krama Etika 
Pariwara Indonesia (EPI) pasal 1 ayat 22 tentang Peniruan. Pasal 1 ayat 
22 (1) menyebutkan 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.

Selanjutnya, iklan Garuda Indonesia tersebut mempromosikan 
kelas yang berada di atas kelas ekonomi yaitu Garuda Indonesia Plus 
(+), dimana pelayanan yang diberikan merupakan pelayanan kelas 
bisnis. 

Gambar 3. Beberapa bentuk perbandingan yang ditunjukkan Garuda Indonesia 
melalui pelayanannya.
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Gambar 4. Beberapa bentuk perbandingan yang ditunjukkan Garuda Indonesia 
melalui pelayanannya.

Terlihat jelas perbandingan yang tidak setara antara maskapai 
penerbangan Garuda Indonesia dengan kelas bisnisnya dibandingkan 
dengan maskapai penerbangan kelas ekonomi. Dijelaskan bahwa kelas 
bisnis penerbangan Garuda Indonesia memiliki beberapa pelayanan 
seperti bagasi perorangan yang bisa memuat 50 kilogram lebih, 
disediakannya makanan secara cuma – cuma, seat yang luas, berbagai 
macam fasilitas entertainment dan lainnya yang tidak dimiliki oleh 
kelas penerbangan ekonomi. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, iklan 
tersebut melanggar tata krama EPI pasal 1 ayat 19 (1) yang berbunyi 
bahwa perbandingan langsung dapat dilakukan, namun hanya terhadap 
aspek – aspek teknis produk dan dengan kriteria yang tepat sama. Juga 
pada pasal 1 ayat 21 yang berbunyi bahwa iklan tidak boleh merendahkan 
produk pesaing secara langsung maupun tidak langsung. 

Alangkah baiknya, iklan yang diproduksi apabila ingin mem-
bandingkan dengan produk iklan yang lainnya harus setara kelasnya 
agar tidak timbul perbandingan yang dapat merugikan perusahaan 
yang lainnya. 
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Membaca Pelanggaran Etika Iklan TV Polytron 
#5tahunbebasgalau di Media Televisi 

Kemala Herlinda  Duanti

Etika (etimologi) berasal dari bahasa Yunani adalah “Ethos” yang 
berarti karakter, watak kesusilaan atau adat kebiasaan (custom). Etika adalah 
refleksi dari self control karena segala sesuatunya dibuat dan diterapkan dari 
dan untuk kepentingan kelompok itu sendiri. Etika disebut juga filsafat 
moral, yaitu cabang filsafat yang berbicara tentang tindakan manusia. Moral 
berasal dari bahasa Latin moralis (kata dasar mos,moris) yang berarti adat 
istiadat, kebiasaan, cara, dan tingkah laku. Etika dapat dibagi menjadi tiga 
bagian yaitu deskriptif, etika normatif, metaetika. Etika merupakan sistem 
moral dan prinsip-prinsip dari suatu perilaku manusia yang kemudian 
dijadikan sebagai standarisasi baik-buruk, salah-benar, serta sesuatu yang 
bermoral atau tidak bermoral. Etika berkaitan dengan pemikiran dan 
cara bersikap (Nuh, 2010 : 17-30). Perilaku etis juga dapat berhubungan 
dengan tindakan yang sesuai dengan keputusan yang relevan, yang dapat 
sejalan dengan seperangkat pedoman yang menyangkut perolehan yang 
mungkin dan akibat yang merugikan orang lain (Solomon & Harsono 
dalam Mulyana, 2010 : 542).

Periklanan sebagai kata dasar “iklan” berangkat dari Bahasa Arab 
I’lan, kemudian dilafalkan orang Indonesia dengan sebutan iklan. Iklan 
atau advertising dalam bahasa Inggris berasal dari bahasa Latin yaitu 
advertere yang berarti mengalihkan perhatian, sehingga advertising dapat 
diartikan sebagai sesuatu yang dapat mengalihkan perhatian khalayak 
terhadap sesuatu. Periklanan mengutamakan penggunaan komunikasi 
massa. Komunikasi massa adalah komunikasi melalui media modern, yang 
meliputi surat kabar yang mempunyai sirkulasi yang luas, siaran radio, 
dan televisi yang ditujukan kepada umum, dan film yang dipertunjukkan 
di gedung-gedung bioskop (Onong dalam Muktaf, 2015: 10). Ada dua 
paradigma yang berbeda dalam kajian komunikasi massa. Bahwa satu sisi 
para ahli komunikasi massa menekankan adanya relasi antara media dan 
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masyarakat yang lebih besar dan lembaga-lembaganya. Artinya bahwa 
pada sisi ini para ahli komunikasi massa tertarik dengan adanya kaitan 
relasi media dan masyarakat, perhatiannya terhadap cara media digunakan 
di masyarakat dan pengaruhnya secara timbal balik antara struktur sosial 
yang lebih besar dan media. Paradigma ini kemudian sering disebut sebagai 
sisi makro dalam teori komunikasi (Junaedi dalam Muktaf, 2015:11). 
Paradigma yang kedua menekankan kepada orang-orang sebagai kelompok 
atau individu. Sisi ini melihat relasi antara media dan khalayak. Pada sisi 
ini para ahli komunikasi massa tertarik pada fokus relasi antara media dan 
audiens dengan member penekanan pengaruh kelompok individu dan 
hasil dari transmisi media. Sisi ini kemudian dianggap sebagai sisi mikro 
dari teori komunikasi (Muktaf, 2015: 11). 

Bungin  (2006) menyatakan teori komunikasi massa yaitu proses 
dimana institusi media massa memproduksi dan menyebarkan pesan kepada 
publik secara luas, namun pada sisi lain, komunikasi massa merupakan 
proses dimana pesan tersebut dicari, digunakan, dan dikonsumsi oleh 
audience dengan fokus kajiannya adalah media massa. Media massa adalah 
institusi yang menebarkan informasi berupa pesan berita, peristiwa, atau 
produk budaya yang mempengaruhi dan merefleksikan suatu masyarakat.

Pada tahun 2017 Polytron mengeluarkan iklan televisi untuk 
memperkenalkan produk barunya kepada konsumen yaitu televisi Polytron 
dengan garansi 5 tahun. Dalam iklan tersebut terdapat beberapa adegan 
yang melanggar Etika Pariwara Indonesia (EPI). Salah satunya adegan yang 
didramatisir, dalam adegan tersebut terdapat sepasang suami istri baru saja 
menikah mereka memiliki keresahan yang sama.

Gambar 1. Iklan TV Polytron #5tahunbebasgalau

Ketika mereka melihat video pernikahan menggunakan televisi 
Polytron keresahan mereka menjadi berkurang. Dalam adegan tersebut 
menyebutkan, “yang pasti hanya Polytron LED TV yang selalu setia 
bersama anda”, hal ini menunjukkan televisi Polytron tahan lama dari 
awal pernikahan hingga bertahun-tahun lamanya.
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Gambar 2. Iklan TV Polytron #5tahunbebasgalau

Biasanya dalam pembelian barang elektronik termasuk televisi 
produsen hanya memberikan garansi hanya satu tahun. Polytron 
termasuk berani dalam memberikan garansi karena garansi lima tahun 
tidaklah sebentar. Dalam iklan tersebut menjelaskan bahwa garansi lima 
tahun sudah termasuk dengan panel LED. Dengan #5tahunbebasgalau 
polytron memberikan layanan garansi khusus setiap pembelian televisi 
led dengan ukuran 20 inci, 22 inci, 24 inci dan 32 inci.

Gambar 3. Iklan TV Polytron #5tahunbebasgalau

Dalam iklan tersebut terdapat pelanggaran setiap adegannya 
seperti adegan pertama yaitu adegan yang didramatisasi. Menurut EPI 
pada pasal 4.2.3 ayat (b) menyatakan bahwa iklan yang menampilkan 
dramatisisasi wajib mencantumkan kata-kata adegan ini didramaatisasi. 
Tetapi pada adegan ini Polytron tidak menampilkan kata-kata tersebut, 
hal ini sudah termasuk dalam melanggar EPI.

Tabel 1. Adegan 1 iklan TV Polytron #5tahunbebasgalau

AUDIO VIDEO
SFX : (sedang bertatapan) 
musik : jingle ~
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Kemudian pada adegan kedua pada bagian akhir iklan televisi 
Polytron mencantumkan garansi lima tahun, menurut EPI pasal 
1.7 menyatakan bahwa jika suatu iklan mencantumkan garansi atau 
jaminan atas mutu suatu produk, maka dasar-dasar jaminannya harus 
dapat dipertanggungjawabkan.

Tabel 2. Adegan 2 TV Polytron #5tahunbebasgalau

AUDIO VIDEO
Announcer : “…. dengan 
garansi 5 tahun termasuk 
panel LED TV”

Sedangkan di dalam regulasi Komisi Penyiaran Indonesia, 
Pedoman Perilaku Penyiaran Standar Program Siaran, pada pasal 
19 menyebutkan bahwa siaran iklan niaga adalah siaran iklan yang 
biasanya disiarkan melalui penyiaran radio atau televisi memiliki tujuan 
memperkenalkan, memasyarakatkan, dan mempromosikan barang 
atau jasa kepada khalayak sasaran yang bertujuan untuk mempengaruhi 
konsumen agar menggunakan produk yang ditawarkan. Sedangkan 
dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen,   menyatakan bahwa 
konsumen memiliki hak dalam membeli suatu produk. Seperti pada 
pasal 4 ayat (1) disebutkan bahwa hak atas kenyamanan, keamanan, 
dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Sedangkan 
pada pasal 4 ayat (2) menyebutkan bahwa konsumen memiliki hak 
untuk memilih barang dan jasa serta mendapatkan barang atau jasa 
tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang 
dijanjikan. Sedangkan pada pasal 4 ayat (3) menyatakan bahwa 
konsumen memiliki hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur 
mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa. 

Selain mengatur tentang hak dan kewajiban konsumen, ada juga 
pasal yang mengatur tentang hak dan kewajiban pelaku usaha. Pada 
pasal 7 ayat (b) menyatakan bahwa pelaku usaha harus memberikan 



140 |  EPILOGUE:
Mengkritisi Iklan Ala Lo Gue 

informasi yang benar,jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan 
barang atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan 
pemiliharaan. Produk iklan suatu barang diperbolehkan menggunakan 
kata garansi asalkan garansi tersebut memiliki dasar-dasar yang sudah 
tertera dan dapat dipertanggung jawabkan.

Peran media massa sebagi agent of change yaitu sebagai institusi 
pelopor perubahan  dapat disebut juga sebagai paradigma utama media 
massa. Paradigma media massa dapat dibagi menjadi tiga bagian yang 
pertama, sebagai institusi pencerahan masyarakat, yaitu perannya 
sebagai media edukasi. Kedua, media massa menjadi media informasi 
yaitu media yang setiap saat dapat menyampaikan informasi kepada 
masyarakat dan terakhir adalah media massa sebagai media hiburan 
(Bungin, 2006: 85-86).

Adanya pelanggaran dalam iklan Polytron menunjukkan bahwa 
iklan di Indonesia masih harus memperhatikan etika dalam beriklan 
yang menjadikan EPI sebagai pedoman. Sebagai produsen pun harus 
menjalankan kewajibannya dan memenuhi hak-hak konsumen, tidak 
semata-mata hanya untuk kepentingan perusahaan saja.
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Terbaik untuk Bayi, Terburuk untuk Iklan

Eko Fajar Hidayah

Iklan dan promosi merupakan bagian dari periklanan yang tidak 
bisa lepas dari kehidupan manusia. Baik, kehidupan pribadi, organisasi 
maupun sosial. Iklan dan promosi telah menjadi satu kesatuan dimana 
disaat orang membutuhkan sebuah pengenalan terhadap suatu brand 
maka akan dibutuhkan hal tersebut. Contohnya dalam hal pribadi, 
kita tentu perlu mengenalkan diri kita dengan menunjukkan informasi 
pribadi yang membuat kita dekat dengan orang tersebut. 

Ada beberapa definisi iklan yang diutarakan para ahli. Salah 
satunya menurut Alexander dalam Morrison (2010), iklan atau 
advertising dapat didefenisikan sebagai “any paid form of nonpersonal 
communication about an organzation, product, service, or idea by 
an indentified sponsor“, artinya bahwa setiap bentuk komunikasi 
nonpersonal mengenai suatu organisasi, produk, servis, atau ide yang 
dibayar oleh satu sponsor yang diketahui. 

Iklan merupakan salah satu bentuk promosi yang paling banyak 
dibahas oleh orang, hal ini kemungkinan karena daya jangkauannya 
yang luas. Iklan juga menjadi instrumen promosi yang sangat penting, 
khususnya bagi perusahaan yang memproduksi barang atau jasa yang 
ditujukkan kepada masyarakat luas. Belanja iklan di Indonesia pada 2005 
tercatat sekitar Rp 23 trilliun rupiah. Televisi mendominasi 70% (Rp 16 
trilliun) dari nilai belanja iklan tersebut, surat kabar Rp 6 trilliun, majalah 
dan tabloid sekitar Rp 1 trilliun (Ika dalam Morrisan, 2010: 18).

Dari penjelasan di atas maka dapat kita ketahui bahwa di Indonesia 
telah menjadi salah satu negara yang menjadikan iklan sebagai 
instrumen dari bisnis yang sangat penting. Dan salah satu media yang 
paling banyak dipakai untuk menempatkan iklan adalah televisi. 
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Televisi adalah media massa dengan konten yang dapat dilihat dan 
didengar, untuk lebih jelasnya kita lihat definisi dari para ahli. Dalam 
bahasa Inggris, televisi disebut dengan television. Kata “television” berasal 
dari bahasa Yunani yakni ‘tele’ yang artinya far, off, “jauh”, ditambah dengan 
‘vision’ yang berasal dari bahasa Latin, artinya to see, ‘melihat’. Jadi artinya 
secara harfiah, televisi adalah melihat jauh. Karena televisi adalah sebuah 
alat penangkap siaran yang bergambar dan bersuara yang dipancarkan 
melalui gelombang elektromagnetik maka televisi merupakan alat media 
massa yang tampak atau dapat dilihat dari jarak jauh oleh khalayak (Romli, 
2016: 87). 

Mengapa iklan lebih banyak dipublikasikan lewat televisi? Menurut 
Onong dalam Romlu (2016) menyebutkan karakteristik televisi yang salah 
satunya adalah publik tersebar, dimana khalayak televisi tidak berada disuatu 
wilayah, tetapi tersebar diberbagai wilayah dari lingkup lokal, regional, 
nasional, bahkan internasional.dalam perspektif komersial. Publik tersebar 
sangat menguntungkan bagi pemasang iklan untuk televisi komersial, iklan 
adalah darah dan urat nadi bagiannya.

Kemudian, karena televisi adalah media massa maka beberapa fungsi 
media massa juga akan menjawab pertanyaan tersebut. Seperti yang 
disebutkan oleh De Vito (Romli, 2016: 92) antara lain fungsi menghibur, 
fungsi meyakinkan, menginformasikan, menganugrahkan status, fungsi 
membius dan menciptakan rasa kebersamaan. 

Pada zaman sekarang banyak sekali stasiun televisi yang me-
nayangkan iklan, banyak perusahaan yang berlomba agar brand-nya dapat 
dipromosikan lewat stasiun TV, salah satu stasiun televisi adalah RCTI. 
Namun, dari sekian banyak iklan di RCTI. Ada beberapa iklan yang telah 
melanggar Etika Pariwara Indonesia (EPI), salah satunya adalah iklan 
“Jhonson Blossom Baby Powder” yang tayang pada 16 Maret 2018.  

Pada iklan tersebut telah melanggar 2 EPI yakni pada pasal 1.2 poin 
1.2.2 tentang Bahasa. Pasal tersebut menyebutkan bahwa iklan tidak boleh 
menggunakan kata-kata super latif seperti “paling”, “nomor satu”, ”top”, atau 
kata-kata berawalan “ter“, dan atau yang bermakna sama, tanpa secara khas 
menjelaskan keunggulan tersebut yang harus dapat dibuktikan dengan 
pernyataan tertulis dari otoritas terkait atau sumber yang otentik.

Jenis pelanggaran seperti yang disebutkan di dalam poin tersebut, 
dilarang menggunakan kata-kata berawalan “ter”. Pada iklan Jhonson 
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tersebut terdapat beberapa scene yang menggunakan kata “ter” namun, 
kurang menjelaskan keunggulan tersebut. Contohnya ketika si bayi datang 
pada ibunya, narasai menyebutkan “kamu harus mendapatkan yang 
terbaik”. Tidak dijelaskan secara detail seperti apa yang terbaik itu. 

Gambar 1. Scene yang di dalamnya telah melanggar EPI poin 1.2.2 penggunaan kata 
superlatif “Ter-“ tanpa adanya bukti.

Masih pada poin yang sama, terdapat satu contoh pelanggaran 
lagi. Yakni, pada scene terakhir terdapat tulisan “Terbaik untuk bayi”, 

namun sama sekali tidak ada penjelasan tentang keunggulan yang 
ditawarkan dari produk tersebut. Sehingga membuat kurangnya 
pemahan konsumen terhadap produk tersebut.

Kemudian, masih pada pasal yang sama iklan ini pun juga telah 
melanggar poin 1.2.3 pada bagian (a) menyebutkan bahwa penggunaan 
kata ”100%”, ”murni”, ”asli” untuk menyatakan sesuatu kandungan, 
kadar, bobot, tingkat mutu, dan sebagainya, harus dapat dibuktikan 
dengan pernyataan tertulis dari otoritas terkait atau sumber yang 
otentik. Dari bagian tersebut dengan jelas bahwa penggunaan kata 
“100%” harus dapat di buktikan dengan pernyataan tertulis. Di dalam 
iklan tersebut telah menggunakan kata “Bahan 100% Teruji” tanpa 
adanya bukti pernyataan tertulis dari otoritas terkait atau sumber yang 
otentik sehingga kurang jelas kebenarannya.

Gambar 2. Scene yang melanggar EPI poin 1.2.2 yang melarang menyebutkan kata 
superlatif  “Ter-” tanpa menyertakan bukti tertulis.
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Gambar 3. Scene yang melanggaran EPI poin 1.2.3 yang menggunakan kata”100%” 
tanpa ada bukti tertulis.

Itu adalah beberapa contoh pelanggaran EPI yang terdapat pada 
iklan salah satu brand terkenal yang ada di Indonesia yakni, Jhonson. 
Mereka selalu menyebutkan produk mereka adalah yang terbaik 
untuk bayi, namun secara  sadar atau tidak, sebenarnya mereka telah 
melakukan hal terburuk pada iklan mereka. 

Bagaimana mereka bisa menasbihkan diri sebagai yang terbaik 
untuk bayi, sedangkan mereka sendiri buruk dalam membuat iklan. 
Bagaimana kita dapat mempercayai produk mereka memang yang 
terbaik, namun tidak menuliskan bukti- bukti yang menyangkut hal 
terbaik dari produk mereka.
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Etika, Sebuah Pedoman ataukah Bualan

Rizky Aditya Taruna

Iklan dan promosi merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan 
dari sistem ekonomi dan sosial masyarakat modern. Saat ini, iklan 
sudah berkembang menjadi sistem komunikasi yang sangat penting 
tidak hanya bagi produsen barang dan jasa tetapi juga bagi konsumen. 
Keberhasilan sebuah perusahaan bergantung pada kemampuan sebuah 
iklan dan metode promosi lainnya dalam menyampaikan pesan kepada 
konsumen. Berbagai bentuk usaha, mulai dari usaha eceran hingga 
perusahaan multinasional mengandalkan iklan dan promosi untuk 
membantu mereka dalam memasarkan barang dan jasa.

Pada sistem ekonomi yang berlandaskan pada pasar, konsumen 
semakin mengandalkan iklan dan bentuk promosi lainnya untuk 
mendapatkan informasi yang akan mereka gunakan untuk membuat 
keputusan apakah akan membeli suatu produk ataukah tidak. Semakin 
meningkat pengeluaran (belanja) iklan dan promosi yang dilakukan 
perusahaan menjadi bukti bahwa pentingnya iklan dan promosi 
(Morissan, M.A, 2010: 1).

Periklanan adalah bentuk berbayar nonpersonal presentasi dan 
promosi tentang ide, barang atau jasa yang diidentifikasi sebagai 
kegiatan promosi melalui media cetak (koran atau majalah), media 
penyiaran (radio dan televisi), media jaringan (telepon, kabel satelit, 
nirkabel), elektronik media (audiotape, videotape, videodisk, CD-ROM, 
halaman web), dan media display (billboard, sistem tanda, poster) 
(Moriarti dalam Muktaf, 2015: 5).

Sebenarnya sudah banyak  kasus periklanan yang tidak sesuai 
dengan Etika Pariwara Indonesia (EPI) yang terjadi di Indonesia, baik 
pada media cetak, media elektronik, media luar ruang maupun new 
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media. Namun ketidaktahuan masyarakat mengenai EPI membuat iklan 
– iklan yang sebenarnya tidak layak tayang malah semakin merajalela. 
Oleh karena itu, penulis akan menjelaskan lebih lanjut mengenai 
beberapa iklan yang ditayangkan pada Stasiun Televisi ANTV.

ANTV (Andalas Televisi) adalah sebuah stasiun televisi swasta 
nasional Indonesia. Televisi yang memiliki slogan “ANTV Keren” ini 
beralamat di Kompleks Rasuna Epicentrum Lot 9, Jl. H.R. Rasuna 
Said, Karet Kuningan Setiabudi, Jakarta Selatan. Dalam hal ini, penulis 
akan menganalisis beberapa iklan yang melanggar EPI pada sesi jeda 
pariwara televisi ANTV.

Tabel 1. Deskripsi iklan produk Pop Mie Pedes Dower

Audio Video
“Pedesnya hidup 
emang ga enakin sob, 
tapi cuma Pop Mie 
Pedes Dower yang 
enak dan nagih”

Produk Mie Instan Pop Mie Pedes Dower merupakan varian produk 
baru yang dikeluarkan oleh Pop Mie yang berwujud mie instan dalam 
bentuk cup dilengkapi dengan bumbu ekstra pedas yang cara pembuatannya 
praktis dan cepat. Sensasi pedasnya inilah yang membuat konsumen bisa 
merasakan pedas dower yang nikmat dan pas untuk dinikmati saat sedang 
kumpul bersama teman – teman maupun dinikmati sendirian.

Dalam iklannya menceritakan keadaan dimana seseorang sedang 
merasakan bermacam – macam rasa pedas dalam kehidupan sehari 
– hari. Kemudian tiba- tiba datang seseorang yang mengenakan 
pakaian yang berbentuk seperti cabai menawarkan produk Pop Mie 
Pedes Dower sembari berkata “Pedesnya hidup emang ga enakin sob, 
tapi cuma Pop Mie Pedes Dower yang enak dan nagih”. Diakhir iklan 
disebutkan bahwa Pop Mie Pedes Dower pedesnya bikin nagih.

Berdasarkan EPI yang berlaku, dapat ditemukan adanya 
pelanggaran pada iklan produk “Pop Mie Pedes Dower” di stasiun 
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televisi ANTV pada sesi jeda pariwara tersebut antara lain  pada poin 
1.4 yang berbunyi, “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”. 
Sedangkan pada iklan tersebut sangat jelas terdapat penggunaan kata 
“cuma” dan tidak diikuti oleh bukti yang nyata.

Selanjutnya, juga terdapat iklan produk Kartu Perdana Axis Bronet 
4G yang melakukan beberapa pelanggaran. Berikut penjelasannya :

Tabel 2. Deskripsi iklan produk Kartu Perdana Axis Bronet 4G

Audio Video
Ada AA-AA naksir 
sama Dede-Dede, 
langsung dipanggil 
“kiwkiwkiwkiw”, 
Dede-Dede video call 
Kaka-Kaka, Kaka-Kaka 
aku digodain AA-AA, 
Dateng si Kaka katanya “ 
EhEhEhEh siape lu?” AA-
AA panik streaming video 
lucu, Kaka-Kaka jadi 
ketawa “HAHAHAHA”, 
Dede-Dede jadi 
penasaran “Eh Eh Eh Eh 
apa sih?”, Uh Uh Uh Uh 
Selfie dulu “Cekrek”, Selfie 
upload jadian “YeYeYeYe”, 
Tiba tiba muncul CeuCe 
Ceuce, Wew Wew Wee 
Wee AA-AA Dede Dede 
jadi Owsem pake Axis 
Bronet

Produk kartu perdana Axis Bronet 4G merupakan produk baru 
yang dikeluarkan oleh Axis dengan beberapa opsi paket internet 
berjaringan 4G dan dapat tersambung dengan jaringan internet 
kapanpun dan dimanapun. 

Dalam iklannya menceritakan keadaan dimana ada seorang laki - 
laki yang menggoda seorang perempuan, namun karena si perempuan 
risih kemudian dia melapor ke kakaknya dan sesaat kemudian datanglah 
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kakak dari perempuan tadi dan langsung memarahi laki – laki yang 
menggoda adiknya tadi. Karena panik, laki – laki tersebut streaming 
video lucu untuk meredakan kemarahan kakak dari perempuan 
tadi. Dan kemudian mereka bertiga melakukan selfie dan langsung 
memasang foto di instagram. Tiba – tiba kamera menyorot seorang 
wanita sedang tidur tengkurap hingga terlihat jelas lekukan tubuhnya. 
Di akhir iklan disebutkan bahwa jika ingin menjadi owsem (terlihat 
keren) maka pakailah Axis Bronet 4G.

Berdasarkan EPI yang berlaku, dapat ditemukan adanya beberapa 
pelanggaran pada iklan produk “Axis Bronet 4G Owsem” di stasiun 
televisi ANTV pada sesi jeda pariwara tersebut antara lain yang pertama, 
pada poin 1.2.1 yang berbunyi bahwa iklan harus disajikan dalam bahasa 
yang bisa dipahami oleh khalayak sasarannya, dan tidak menggunakan 
persandian (enkripsi) yang dapat menimbulkan penafsiran selain dari 
yang dimaksudkan oleh perancang pesan iklan tersebut. Sedangkan 
pada iklan tersebut sangat jelas terdapat banyak sekali penggunaan kata 
persandian atau istilah yang terlalu banyak dan sulit untuk dipahami oleh 
masyarakat. Yang kedua, pada poin 1.26 yang berbunyi bahwa iklan tidak 
boleh mengeksploitasi erotisme atau seksualitas dengan cara apapun, dan 
untuk tujuan atau alasan apapun. Sedangkan pada iklan tersebut terlihat 
sangat jelas permainan male gaze oleh kamera yang menyoroti lekuk tubuh 
seorang wanita dengan jelas.

Dalam Undang – undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen, terdapat pasal yang menjelaskan mengenai hak dan kewajiban 
konsumen dan pelaku usaha. Berikut beberapa pasal yang berkaitan dengan 
pelanggaran EPI yang dilakukan pada iklan produk Pop Mie Pedas Dower 
dan Axis Bronet 4G.

Pasal 4 tentang Hak Konsumen pada poin (c) yang berbunyi 
bahwa konsumen memiliki hak atas informasi yang benar, jelas dan 
jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan / atau jasa. 

Selain itu juga terdapat Pasal 17 ayat 1 tentang Pelaku Usaha 
periklanan dilarang memproduksi iklan yang : (d) tidak memuat 
informasi yang keliru, salah, atau tidak tepat mengenai barang dan / 
jasa; dan (f) melanggar etika dan / atau ketentuan peraturan perundang 
– undangan mengenai periklanan.
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Tipu Menipu Kesehatan pada Iklan Radio

Dias Iswari

Dalam sebuah komunikasi massa, peran media massa sangatlah 
penting, melalui media massa modern seperti surat kabar, televisi, 
radio bahkan film. Komunikasi massa ialah penyebaran dengan 
menggunakan media yang ditujukan kepada massa abstrak, yaitu 
sejumlah orang yang tidak tampak oleh si penyampai pesan (Effendy, 
2004 : 50).

Media radio adalah salah satu media massa yang tertua di Indonesia. 
Kemajuan teknologi yang saat ini terjadi dengan adanya media baru 
dimulai dengan televisi kemudian yang saat ini sedang sangat digemari 
oleh banyak orang di seluruh dunia dengan adanya media baru berupa 
internet. Namun, radio tetap mendapatkan hati oleh penggemar setia 
mereka yang hingga saat ini masih mendengarkan radio. 

Kelebihan radio ialah dapat menyajikan berita ataupun hiburan 
sambil bekerja, makan atau menyetir mobil yang kesemuanya ini tidak 
dapat dilakukan dalam menghadapi media massa lainnya (Effendy, 
2004: 60). Oleh karena itu, radio salah satu dari media massa yang dapat 
dengan cepat menyampaikan pesan dan itu juga yang menyebabkan 
masih banyak orang yang memperhitungkan untuk mengiklankan 
produk atau jasa mereka pada media radio.

Periklanan berawal sebagai komunikasi komersial karena pelaku 
bisnis berupaya menyampaikan pesan kepada khalayak tentang 
produknya melalui papan nama tokonya dengan tujuan agar masyarakat 
menyadari akan toko tersebut dan suatu waktu akan membeli produk 
yang ditawarkan (Moriarty dalam Muktaf 2015: 19). 

Iklan didefinisikan sebagai sesuatu untuk mengalihkan perhatian, 
membujuk dan untuk menyampaikan pesan sehingga masyarakat 
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dapat mengingat suatu produk dan bahkan tertarik untuk membeli 
produk yang ditawarkan oleh pengiklan seperti pada penjelasan di 
atas. Jadi secara sederhana iklan dapat diartikan sebagai suatu pesan 
yang menawarkan suatu produk yang ditunjukan kepada masyarakat 
(Kasali, 1992: 9). 

Memproduksi iklan harus sesuai dengan peraturan dan etika 
yang ada. Karena saat ini banyak pengiklan yang saat memproduksi 
iklan kurang memperhatikan etika yang berlaku , ini disebabkan oleh 
tingginya persaingan bisnis yang terjadi. Namun, seharusnya walaupun 
persaingan bisnis sangat tinggi, etika dan peraturan yang ada harus 
tetap  dijadikan pedoman.

Menurut Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran 
(P3SPS)  tahun 2012 Pasal 43 oleh KPI yang berbunyi bahwa lembaga 
penyiaran wajib tunduk pada peraturan perundang-undangan yang 
mengatur tentang periklanan dan berpedoman pada Etika Pariwara 
Indonesia (EPI). Kemudian Pasal 58 ayat (1) yang berbunyi bahwa 
program siaran iklan tunduk pada peraturan perundangundangan 
yang berlaku dan berpedoman pada Etika Pariwara Indonesia.  

EPI adalah produk dari Dewan Periklanan Indonesia (DPI) yang 
merupakan penyempurnaan atas Tata Krama dan Tata Cara Periklanan 
Indonesia (TKTCPI) yang pertama kali diikrarkan pada tanggal 17 
September 1981. Lembaga penyiaran wajib berpedoman pada EPI. 
Ketetapan ini diulang pada Peraturan KPI No. 03/P/KPI/12/2009 
tentang Standar Program Siaran pada Bab XIX tentang Siaran Iklan 
Pasal 49 ayat 1.

Tabel 1. Iklan Liong Tea

No. Isi (Suara pada Iklan) Etika Pariwara Indonesia

1. “Teh Liong Tea memban-
tu mengen dalikan gula darah, 
mengu rangi resiko darah tinggi.”

Iklan tidak boleh memanipulasi atau 
mengekspolitasi rasa takut orang terha-
dap sesuatu penyakit karena tidak meng-
gunakan obat yang diiklankan.

2. “Minum Liong Tea sekarang juga 
dan rasakan khasiatnya” 

Iklan tidak boleh secara langsung mau-
pun tersamar menganjurkan penggu-
naan obat yang tidak sesuai dengan ijin 
indikasinya
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No. Isi (Suara pada Iklan) Etika Pariwara Indonesia

3. “Kamu bisa kembali kuat, bisa he-
mat biaya berobat hanya dengan 
rutin minum Teh Liong Tea”

Pernyataan, klaim atau janji yang diber-
ikan harus terkait dengan kompetensi 
yang dimiliki oleh penganjur.

4. “Asli yo… langsung terasa khasiat. 
Sehat!”
“Berbahan baku tanaman Came-
lia Sinensis berusia ratusan tahun 
yang mengandung banyak kand-
ungan zat menyehatkan”

Penggunaan kata ”100%”, ”murni”, ”asli” 
untuk menyatakan sesuatu kandungan, 
kadar, bobot, tingkat mutu, dan sebagain-
ya, harus dapat dibuktikan dengan per-
nyataan tertulis dari otoritas terkait atau 
sumber yang otentik.

Iklan Liong Tea yang berdurasi 1 menit 32 detik yang tayang di 
Radio MBS dengan frekuensi 92 FM beralamat di Jl. Tegalgendu 
No 12 Kotagede Yogyakarta. Dalam EPI menyebutkan iklan tidak 
boleh memanipulasi atau mengekspolitasi rasa takut orang terhadap 
sesuatu penyakit karena tidak menggunakan obat yang diiklankan. 
Namun pada iklan Liong Tea dikatakan bahwa Liong Tea membantu 
mengendalikan gula darah, mengurangi resiko darah tinggi. Iklan 
tersebut menyatakan bahwa jika kita tidak mengkonsumsi Liong Tea 
kita tidak dapat mengendalikan gula darah dan dapat terkena darah 
tinggi yang berarti masyarakat akan merasa takut terhadap penyakit 
yang disebutkan jika masyarakat tidak mengkonsumsi Liong Tea.

Suara dari iklan Liong Tea juga menyebutkan bahwa “Minum 
Liong Tea sekarang juga dan rasakan khasiatnya”, hal ini bertentangan 
dengan EPI yang menyebutkan bahwa iklan tidak boleh secara langsung 
maupun tersamar menganjurkan penggunaan obat yang tidak sesuai 
dengan ijin indikasinya.

Suara dalam iklan Liong Tea selanjutnya adalah “Kamu bisa 
kembali kuat, bisa hemat biaya berobat hanya dengan rutin minum Teh 
Liong Tea”, dalam EPI dijelaskan bahwa pernyataan, klaim atau janji 
yang diberikan harus terkait dengan kompetensi yang dimiliki oleh 
penganjur. Jadi yang dijanjikan oleh iklan Liong Tea adalah konsumen 
tidak perlu untuk berobat dan dapat menghemat biaya dikarenakan 
Liong Tea dapat menjadi obat. Padahal penganjur tidak memiliki 
kompetensi apapun untuk menganjurkan hal itu. 

Suara pada iklan Liong Tea ini juga mengatakan “Asli yo… 
langsung terasa khasiat. Sehat!”, dalam EPI menyatakan bahwa 
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penggunaan kata ”100%”, ”murni”, ”asli” untuk menyatakan sesuatu 
kandungan, kadar, bobot, tingkat mutu, dan sebagainya, harus dapat 
dibuktikan dengan pernyataan tertulis dari otoritas terkait atau sumber 
yang otentik. Namun pada iklan Liong Tea ini tidak dibuktikan secara 
detail bagaimana sumber otentik yang terdapat pada Liong Tea.  

Tabel 2. Iklan Minyak Raja

No. Isi (Suara pada Iklan) Etika Pariwara Indonesia

1. “Minyak Raja adalah produk 
minyak herbal berkhasiat tinggi 
yang terbuat dari racikan tana-
man obat herbal dan rempah-
rempah asli pilihan. Diformu-
lasikan dari bahan alami asli 
Indonesia”

Penggunaan kata ”100%”, ”murni”, ”asli” 
untuk menyatakan sesuatu kandungan, 
kadar, bobot, tingkat mutu, dan sebagain-
ya, harus dapat dibuktikan dengan per-
nyataan tertulis dari otoritas terkait atau 
sumber yang otentik.

2. “ Hanya seratus lima puluh ribu 
rupiah”

Jika harga sesuatu produk dicantumkan 
dalam iklan, maka ia harus ditampakkan 
dengan jelas, sehingga konsumen menge-
tahui apa yang akan diperolehnya dengan 
harga tersebut.

3. “Menghasilkan produk herbal 
yang berkhasiat aman dan ber-
mutu”

Iklan tidak boleh menggunakan kata-kata 
yang berlebihan seperti “aman”, “tidak 
berbahaya”, “bebas efek samping”, “bebas 
risiko” dan ungkapan lain yang bermakna 
sama, tanpa disertai keterangan yang 
memadai.

Iklan Minyak Raja berdurasi 1 menit 32 detik yang tayang di 
Radio MBS dengan frekuensi 92 FM beralamat di Jl. Tegalgendu No 12 
Kotagede Yogyakarta. Dalam iklan Minyak Raja masih mengabaikan 
beberapa pedoman dalam EPI untuk memproduksi iklan seperti 
penggunaan kata “asli” yang tidak dijelaskan secara detail bahan apa 
saja yang digunakan dalam produk Minyak Raja ini. Mereka hanya 
mengatakan “produk minyak herbal berkhasiat tinggi yang terbuat 
dari racikan tanaman obat herbal dan rempah-rempah asli pilihan, 
diformulasikan dari bahan alami asli Indonesia”  tanpa dibuktikan 
dengan pernyataan tertulis dari otoritas terkait atau sumber yang 
otentik. Kedua dalam iklan ini menggunakan kata yang berlebihan 
seperti “aman” yang melanggar pedoman dalam EPI tanpa disertai 
keterangan yang memadai.
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Obral Janji dengan Insyallah

Sabilla Dian Fargyani S

Menurut Tjiptono (1997) menyebutkan bahwa iklan adalah segala 
bentuk pesan tentang suatu produk yang disampaikan lewat suatu 
media, dan dibiayai oleh pemrakarsa yang dikenal, serta ditujukan 
kepada sebagian atau seluruh masyarakat.

Periklanan dalah bentuk berbayar nonpersonal presentasi dan 
promosi tentang ide, barang atau jasa yang diidentifikasi sebagai 
kegiatan promosi melalui media cetak (koran atau majalah), media 
penyiaran (radio dan televisi), media jaringan (telepon, kabel, satelit, 
nirkabel), elektronik media (audiotype, videotype, videodisk, CDROM, 
halaman web), dan media display (billboard, sistem tanda, poster) 
(Kotler dalam Muktaf, 2015: 5).

Radio merupakan sebuah media massa yang bersifat auditif. 
Khalayak radio biasanya terspesialisasi secara geografis dan demografis. 
Dalam pembuatan iklan radio, biaya yang dikeluarkan relatif murah. 

Sebagai media, radio memiliki beberapa kekuatan seperti ; (a) 
menjangkau jumlah khalayak sasaran yang besar pada waktu yang 
bersamaan, (b) menjangkau individu atau kelompok masyarakat yang 
hidup terpencil dan terpencar-pencar seperti kehidupan masyarakat 
agraris pada umumnya, (c) cepat menyampaikan pesan sehingga 
dapat memberikan informasi mutakhir yang berguna, (d) mengatasi 
berbagai kendala geografis, (e) mudah dimengeti, tidak memerlukan 
kemampuan membaca yang memang belum banyak dimiliki rakyat 
kebanyakan (Kasali, 1992: 123).

Sejatinya, sudah banyak kasus periklanan yang tidak sesuai 
dengan Etika Pariwara Indonesia (EPI) yang terjadi di Indonesia, baik 
pada media cetak, media elektronik, media luar ruang ataupun media 
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lini bawah. Dalam hal ini, penulis akan menganalisis iklan pengobatan 
alternatif Enggal Dhangan yang tidak sesuai dengan EPI pada radio 
Arma Sebelas FM Yogyakarta. Arma Sebelas FM adalah sebuah radio 
lokal Yogyakarta yang terbang pada frekuensi 87,9 FM. Radio yang 
memiliki slogan “Suara Jantung Kota” ini beralamat di Jl. KHA Ahmad 
Dahlan No. 3 Yogyakarta. Iklan pengobatan alternatif Enggal Dhangan 
tersebut diputar pada program “Seputar Yogya” hari Kamis tanggal 15 
Maret 2018 pukul 10.30 WIB.

Tabel 1.  Deskripsi Produk Pengobatan Alternatif Enggal Dhangan Dalam Radio Arma 
Sebelas FM Yogyakarta

Audio

SFX Musik China
Bayi menangis

Isi Obat alternatif bagi yang susah mendapatkan anak, berbagai ma-
cam penyakit, pelangsing juga peninggi badan.

Pengobatan alternatif Enggal Dhangan merupakan pengobatan 
herbal untuk berbagai macam penyakit, seperti ; darah tinggi, ejakulasi 
dini, stroke, kusta, penyakit mata, kanker payudara, batu ginjal dan lain-
lain. Pengobatan alternatif ini juga dapat membantu mereka yang sulit 
mendapatkan anak, dan membantu mereka yang ingin meninggikan 
dan membesarkan badan.

Dalam naskah iklannya menyebutkan “Insyaallah” dan “penyakit 
yang aneh-aneh dibabat tuntas”. Kemudian karena terbuat dari bahan 
herbal alami sehingga pengiklan menyebutkan bahwa pengobatan 
alternatif ini “bebas dari efek samping”. Iklannya menyebutkan bahwa 
sudah banyak pasien yang sembuh setelah berobat di Enggal Dhangan 
yang sebelumnya berobat di pengobatan lain yang tidak sembuh-sembuh. 
Di akhir iklan disebutkan bahwa pelayanan yang diberikan itu “sangat 
berbeda” dari yang lainnya, karena dengan penuh tanggungjawab. 

Dengan mengacu pada EPI, ditemukan adanya beberapa pelanggaran 
pada iklan Pengobatan Alternatif Enggal Dhangan di radio Arma Sebelas 
FM Yogyakarta pada program “Seputar Yogya” hari Kamis tanggal 15 Maret 
2018 pukul 10.30 WIB.
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Tabel 2. Pelanggaran EPI pada Iklan Pengobatan Alternatif Enggal Dhangan dalam 
Radio Arma Sebelas FM Yogyakarta

No Narasi Pelanggaran EPI Penjelasan

1 “I nsyaallah” 2.11.2 Iklan penyembuhan al-
ternatif tidak  boleh menyalah-
gunakan simbol, ayat atau ritual 
keagamaan sebagai prasyarat 
penyembuhannya.

Penggunaan simbol ag-
ama atau potongan ayat 
“insyaallah” membuat 
khalayak lebih percaya 
terhadap produknya.

2 “ P e n y a k i t 
yang aneh-
aneh dibabat 
tuntas”

2.3.3  Iklan tidak boleh meng-
gunakan kata, ungkapan, peng-
gambaran atau pencitraan yang 
menjanjikan penyembuhan, 
melainkan hanya untuk mem-
bantu gejala dari sesuatu pen-
yakit.

Narasi yang digunakan 
merupakan gambaran 
bahwa pengobatan al-
ternatif Enggal Dhangan 
dapat menjamin kesem-
buhan pasien.

3 Sudah banyak 
pasien yang 
sembuh yang 
s eb e lu m ny a 
tidak sembuh 
di pengobatan 
lain.

1.19.3 Perbandingan tak langsung 
didasarkan pada kriteria yang ti-
dak menyesatkan khalayak.

1.21 Iklan tidak boleh mer-
endahkan produk pesaing se-
cara langsung maupun tidak 
langsung. 

Narasi tersebut merupa-
kan ungkapan perband-
ingan dan merendah-
kan pesaing lain secara 
tidak langsung yang 
dimaksudkan agar kha-
layak lebih percaya dan 
memilih produknya.

4 Bebas efek 
samping.

2.3.7 Iklan tidak boleh menggu-
nakan kata-kata yang berlebihan 
seperti “aman”, “tidak berbaha-
ya”, “bebas efek samping”, “bebas 
risiko” dan ungkapan lain yang 
bermakna sama, tanpa disertai 
keterangan yang memadai.

Pelanggarannya sangat 
jelas bahwa pengiklan 
menggunakan kata be-
bas efek samping terha-
dap pengobatannya.

5 Sangat berbe-
da dari yang 
lain.

1.2.2 Iklan tidak boleh menggu-
nakan kata-kata superlatif seperti 
“paling”, “nomor satu”, ”top”, atau 
kata-kata berawalan “ter“, dan 
atau yang bermakna sama, tanpa 
secara khas menjelaskan keung-
gulan tersebut yang harus dapat 
dibuktikan dengan pernyataan 
tertulis dari otoritas terkait atau 
sumber yang otentik. 

Ungkapan “sangat” mer-
upakan ungkapan su-
perlatif yang menunjuk-
kan pengobatan tersebut 
berada di atas dari pen-
gobatan lain.

Dalam Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen, terdapat pasal yang menjelaskan mengenai 
hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha. Pada pasal 4 tentang 
Hak Konsumen disebutkan bahwa hak atas informasi yang benar, jelas, 
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dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Dalam 
kasus ini, audiens yang mendengarkan iklan pengobatan alternatif 
Enggal Dhangan seolah dipaksa untuk percaya terhadap narasi yang 
diucapkan dalam iklan tersebut, termasuk testimoni yang disebutkan 
dalam iklan tersebut yang menurut penulis masih diragukan, atau 
hanya sekedar narasi persuasif belaka. 

Selain mengatur tentang konsumen, ada juga pasal yang mengatur 
tentang kewajiban pelaku usaha. UU Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 7 juga 
menyebutkan bahwa pelaku usaha wajib untuk memberikan informasi 
yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/
atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan 
pemeliharaan. Dalam kasus ini, penulis melihat bahwa pernyataan 
yang diberikan pada iklan tersebut masih terkesan  subjektif. Karena 
hampir semua narasinya merupakan pernyataan yang membutuhkan 
bukti. 

Pada Pasal 17 ayat 1 point (f) disebutkan bahwa pelaku usaha 
periklanan dilarang memproduksi iklan yang melanggar etika dan/
atau ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai periklanan. 
Dalam hal ini, sudah sangat jelas bahwa iklan Pengobatan Alternatif 
Enggal Dhangan melanggar EPI dan juga UU Nomor 8 Tahun 1999 
pasal 17 ayat 1 point (f).

Departemen Pendidikan Kebudayaan mengemukakan bahwa 
dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang baru, “etika” dijelaskan 
dengan membedakan tiga arti yaitu : 1) ilmu tentang apa yang baik 
dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak); 
2) kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan dengan akhlak; 
3) nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau 
masyarakat (Bertens, 2005 : 5).

Segala sesuatunya mengenai tata cara dan tata krama periklanan dan 
juga hak dan kewajiban konsumen dan penjual itu sudah ada peraturannya, 
baik dalam EPI atau UU RI. Hanya saja para pelaku iklan yang kerap sekali 
mengabaikan peraturan tersebut. Murahnya biaya produksi iklan kerap 
menjadi alasan pengiklan tidak memperhatikan kode etik periklanan. 
Kepentingan komersial dari perusahaan juga menjadi alasan seorang 
pembuat iklan mengabaikan kode etik yang ada. 
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Yang Terbaik Belum Tentu Baik

Rafi Muhammad

Radio merupakan sebuah teknologi yang digunakan untuk 
mengirimkan sinyal dengan gelombang elektromagnetik.Dengan 
memanfaatkan kecanggihan teknologi, radio pada saat ini dijadikan 
alat promosi atau memasarkan sesuatu atau yang sering kita sebut yaitu 
iklan. Iklan radio biasanya berdurasi 15,30 dan 60 detik. Durasi yang 
pendek menyebabkan iklan harus mudah dipahami konsumen, itulah 
mengapa kreativitas sangat penting di dalam setiap iklan. Keunggulan 
utama iklan radio adalah theater of the mind yang bersifat naratif 
dimana pendengar akan memvisualisasikan apa yang ia dengar dalam 
imajinasinya.

I-Radio Yogyakarta mengudara dengan frekuensi 88.7 FM. 
Sebelumnya frekuensi ini diisi oleh Radio MTV Sky Jogja, dimana 
I-Radio dan MTV Sky itu sendiri sebenarnya masih satu naungan.  
Radio yang memiliki visi “menjadikan musik Indonesia tuan rumah 
di negerinya sendiri” dan misi “menjadi yang  terbaik diformatnya” 
ini mengudara pertama kali pada tanggal 1 Oktober 2005, namun 
diperkenalkan kepada publik secara resmi pada tanggal 28 Maret 
2006. I-Radio Jogja mempunyai slogan “BAROMETER MUSIK 
INDONESIA”, dengan memutarkan 100% lagu-lagu pop urban karya 
musisi negeri sendiri. 

Jenis musik yang dipilih adalah lagu-lagu yang sedang, pernah 
dan akan segera hits dari berbagai aliran. Saat ini, I-Radio Jogja telah 
menjadi barometer perjalanan dan perkembangan musik Indonesia 
bagi para insan  musik dan musisi  Indonesia, dan menjadi referensi 
musik Indonesia yang terlengkap bagi masyarakat. Siaran 88.7 FM 
I-Radio Jogja dipancarkan langsung dari Ruko Pelem Gurih No. 
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9-10, Jl. Wates Km.4, Jogjakarta. Dibawakan dengan gaya siaran yang 
“dekat dan bersahabat”. Sapaan penyiar I-Radio untuk pendengarnya 
adalah I-Listeners. Bentuk dan pelafalan dari kata I-Listeners ini sama 
dengan pelafalan kata I-Radio, yaitu menggunakan pelafalan bahasa 
Inggris. Karena dengan cara pelafalan ini I-Radio ingin menyampaikan 
bahwa dirinya adalah radio dengan konten nasional tapi berwawasan 
internasional. 

Dalam hal ini, penulis akan menganalisis pelanggaran Etika 
Pariwara Indonesia (EPI) yang ada dalam iklan Teh Javana di I-Radio 
Jogja dalam program acara Sore-sore pada hari Jumat tanggal 16 Maret 
2018 pukul 16.00 WIB.

Tabel 1. Deskripsi produk Teh Javana

Audio

SFX
Suara alam

Suara burung
Hembusan angin lembut

Isi Mempromosikan Teh Javana yang diambil dari 10% pucuk daun 
teh terbaik yang dulunya dipakai untuk jamuan Raja.

Dalam iklannya, Teh Javana menyebut atau memakai kata-
kata “Teh terbaik dan berkualitas”. Melihat pada EPI, iklan Teh 
Javana tersebut melanggar kode etik dengan memakai kata-kata 
superlatif yaitu pada poin 1.2.2 yang menyebutkan bahwa iklan tidak 
boleh menggunakan kata-kata superlatif seperti “paling”, “nomor satu”, 
“top”, atau kata-kata berawalan “ter”, dan atau yang bermakna sama, 
tanpa secara khas menjelaskan keunggulan tersebut yang harus dapat 
dibuktikan dengan pernyataan tertulis dari otoritas terkait atau sumber 
yang otentik. 

Ada regulasi lain mengenai kode etik untuk konsumen dan 
para pelaku usaha. Misalnya dalam Undang-undang (UU)  Nomor 
8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 9 ayat 1 
yang berbunyi pelaku  usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, 
mengiklankan suatu barang dan atau jasa secara tidak benar dan atau 
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seolah–olah : (j) Menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti 
aman, tidak berbahaya, tidak mengandung risiko atau efek sampingan 
tanpa keterangan yang lengkap; dan (k) Mengandung sesuatu yang 
mengandung janji yang belum pasti. 

Pasal 17 ayat (1) yang berbunyi bahwa pelaku usaha periklanan 
dilarang memproduksi iklan yang : (a) mengelabui konsumen mengenai 
kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan dan harga barang dan atau tarif 
jasa serta ketepatan waktu penerimaan barang dan atau jasa; (f) 
melanggar etika dan atau ketentuan peraturan perundang-undangan 
mengenai periklanan. 

Selain UU yang mengatur konsumen dan para pelaku usaha, ada 
juga UU  Nomor. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran (Siaran Iklan) 
pada Pasal 46 ayat 2 yang berbunyi bahwa siaran iklan wajib menaati 
asas, tujuan, fungsi dan arah penyiaran sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5. 

Menurut sejarah kode etik penyiaran memiliki tiga dasa tujuan 
yaitu untuk memenuhi kepentingan publik, kenyamanan publik, dan 
kebutuhan publik..Kode etik penyiaran pertama kali 26 Maret 1929 
digagas oleh The Nations Association of Broadcasters dalam pertemuan 
di Chicago, hasil dari pertemuan tersebut melahirkan The Radio Code 
of Practice. Sedangkan di Indonesia sendiri langkah yang dilakukan 
oleh praktisi radio komersial dengan membuat Standar Profesional 
Radio Siaran. Pada tahun 2000 Pengurus Pusat Persatuan Radio Siaran 
Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI) mengeluarkan buku bagi para 
anggotanya diseluruh Indonesia. Standar profesional merupakan wujud 
swakrama industri radio siaran yang disusun dan dikembangkan Dewan 
Kehormatan Kode Etik PRSSNI sebagai pedoman penyelenggaraan 
radio siaran. Pedoman ini dievaluasi secara seksama setiap tahun agar 
sesuai dengan perkembangan siaran. Pedoman ini mengarah pada 
standar profesionalisme radio yang tinggi (Madsuki, 2004 : 64-67).

Etika dalam iklan juga perlu diperhatikan bukan karena etika 
periklanan tetapi terdapat etika-etika yang lain yang berkaitan 
dengan pelanggaran etika yang dilakukan yang ada. Dalam kasus ini, 
Teh Javana tidak  hanya melanggar EPI, tetapi juga melanggar etika 
dalam hubungan masyarakat, dimana hubungan suatu perusahaan 
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dengan produk yang dihasilkan harus membuat masyarakat merasa 
nyaman terhadap perusahaan tersebut. Masalah etis yang menjadi 
pertimbangan utama adalah apakah perusahaan mengakui kekurangan 
produknya dan memberitahukan duduk perkaranya, atau mencoba 
menutup permasalahan tersebut. 

Kemungkinan adanya perilaku tidak etis lebih besar terjadi dalam 
personal selling termasuk telemarketing dibanding dari komunikasi 
pemasaran yang lainnya, cara yang lebih personal dikantor pelanggan 
atau melalui telepon. Situasi ini lebih mudah dibandingkan komunikasi 
massa untuk membuat klaim-klaim yang tidak mempunyai dasar serta 
janji-janji yang tak dapat dibuktikan. 

Etika Bisnis Iklan, dalam konteks bisnis, iklan berkaitan dengan 
prinsip etika bisnis, khususnya prinsip kejujuran dan otonomi. 
Artinya, iklan dituntut untuk selalu mengatakan hal yang benar kepada 
konsumen tentang produk sambil membiarkan konsumen bebas 
menentukan tindakan untuk membeli atau tidak membeli produk 
tersebut. Iklan  sering dianggap sebagai salah satu tolak ukur  bisnis 
yang etis atau tidak, karena iklan langsung menyangkut konsumen 
sekaligus persoalan penerapan prinsip kejujuran dan otonomi 
konsumen. Iklan ikut menentukan penilaian nasyarakat mengenai baik 
buruknya kegiatan bisnis (A.Shimp, 2000 : 103-105).
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Bagian 4
Iklan Media Baru
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Tujuh Hari Kebohongan 
dalam Iklan Pelangsing Tubuh

Lufti Rivandito

Iklan merupakan hal yang biasa kita jumpai di kehidupan sehari-
hari. Secara bahasa kata iklan berangkat dari bahasa arab I’lan, 
kemudian dilafalkan oleh orang Indonesia dengan sebutan iklan. Dalam 
Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), iklan diartikan sebagai berita 
pesan (untuk mendorong, membujuk) kepada khalayak ramai tentang 
benda dan jasa yang ditawarkan atau pemeberitahuan kepada khalayk 
ramai mengenai barang atau jasa yang dijual, dipasang di dalam media 
massa. Sedangkan iklan atau advertising dalam bahasa Inggris berasal 
dari bahasa latin yaitu advertere yang berarti mengalihkan perhatian, 
sehingga advertising dapat diartikan sebagai sesuatu yang dapat 
mengalihkan perhatian khalayak terhadap sesuatu. Maka inti dari 
periklanan terletak pada bagaimana usaha mengalihkan khalayak agar 
memperhatikan pada sesuatu yang ingin menjadi tujuan kita. 

Pada dasarnya iklan merupakan sarana komunikasi massa 
yang digunakan oleh produsen untuk menyampaikan informasi 
tentang barang atau jasa kepada khalayak dengan melalui media 
massa. Menurut Dunn dan Barban dalam (Widyatama, 2007: 16) 
iklan merupakan bentuk kegiatan komunikasi non personal yang 
disampaikan lewat media dengan membayar ruang yang dipakainya 
untuk menyampaikan pesan yang bersifat membujuk (persuasif) 
kepada konsumen oleh perusahaan, lembaga non komersial, maupun 
pribadi yang berkepentingan.

Iklan memiliki tujuan untuk membujuk atau mempengaruhi 
sikap-sikap khalayak sesuai dengan isi pesan yang ada di dalamnya. 
Iklan juga bertujuan untuk memperkenalkan dan menginformasikan 
barang atau jasa kepada khalayak sehingga membuat orang menjadi 
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terpengaruh terhadap produknya. Hal ini akan mendorong terjadinya 
perubahan sikap seseorang menjadi seperti apa yang diinginkan oleh 
pengiklan. Selain untuk memperkenalkan barang, iklan berguna 
sebagai pengingat kepada khalayak atas produk tersebut agar orang 
tetap menggunakan produknya.

Seiringnya dengan perkembangan teknologi informasi dan 
komunikasi, hadirlah media baru yang biasa disebut juga media digital. 
Menurut Carey (dalam McQuail, 2011: 43) media baru adalah media 
yang berbasis internet dengan menggunakan komputer dan telepon 
genggam canggih. Dua kekuatan utama perubahan awalnya adalah 
komunikasi satelit dan pemanfaatan komputer. Kunci untuk kekuatan 
komputer yang besar sebagai sebuah mesin komunikasi terletak pada 
proses digitalisasi yang memungkinkan segala bentuk informasi dibawa 
dengan efisien dan saling berbaur.

Sekarang ini adalah era-nya media baru. Media baru berangkat dari 
logika konvergensi media. Ciri khas media baru adalah bertumpu pada 
pola komunikasi berjaringan masyarakat di seluruh dunia yang saling 
berhubungan. Hal ini bisa dilihat melalui teknologi internet, telepon pintar, 
atau console games (Muktaf, 2015: 13). Media baru berakar dari digitalisasi 
dan virtualisai kunci dari konsep media baru adalah digitalisasi seringkali 
merujuk pada penggunaan teknologi computer, atau semacamnya 
pengertian atas kontra terhadap suatu yang bersifat “analog”. Digitalisasi 
merupakan sebuah proses input data kemudian dirubah dalam bentuk data 
numerik. Pemahaman tentang digitalisasi serungkali dipermudah dengan 
gambaran bentuk data analog, seperti foto, diagram, video dan sebagainya 
yang dirubah dalam bentuk data digital seperti data online, cakram digital 
atau drive memory (Lister et at dalam Muktaf, 2015: 13).

Dalam  media baru, khalayak dapat berinteraksi secara langsung 
pengirim pesan berbeda dengan media massa tradisional yang 
sifatnya pasif. Hal ini yang membuat media baru lebih diminati orang 
banyak saat ini dikarenakan khalayak dapat lebih berperan ketika 
mendapatkan pesan tidak hanya menerima saja. Selain itu dari sisi 
pengirim pesan, media baru dapat menyebarkan pesan lebih luas dan 
mudah karena tidak ada batasan ruang dan waktu, selama ada koneksi 
internet kita dapat mengirimkan dan menerima pesan. Ada beberapa 
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jenis media baru, salah satunya adalah media sosial. Menurut Van Dijk 
(dalam Nasrullah 2015: 11) media sosial adalah platform media yang 
memfokuskan pada eksistensi pengguna yang memfasilitasi mereka 
dalam beraktivitas maupun berkolaborasi. Karena itu, media sosial 
dapat dilihat sebagai medium (fasilitator) online yang menguatkan 
hubungan antarpengguna sekaligus sebagai sebuah ikatan sosial.

Media sosial atau yang dikenal juga dengan jejaring sosial merupakan 
bagian dari media baru. Selain menjadi sarana untuk memenuhi 
kebutuhan informasi, saat ini media sosial sudah digunakan para produsen 
yang biasanya menggunkan media  lama untuk promosi, kini mulai 
menggunakan media sosial sebagai tempat untuk memasarkan produkya. 
Hanya dengan modal koneksi internet, siapa saja dapat memasang iklan 
dengan mudah, cepat, dan tidak membutuhkan biaya yang besar. Media 
sosial memiliki banyak bentuk seperti Facebook, Twitter, Youtube, dan 
Instagram. Instagram merupakan sebuah aplikasi berbagi foto dan video 
yang sedang tren saat ini. Pada awalnya Instagram hanya digunakan untuk 
mengunggah foto dengan caption saja. Tetapi setelah semakin banyak 
orang yang menggunkan media sosial tersebut sekarang ini, Instagram 
mulai menjadi tempat para produsen untuk mempromosikan produknya. 
Salah satu contohnya adalah dengan cara paid promote. Paid promote 
merupakan layanan jasa untuk mempromosikan suatu produk dengan 
cara memasangkan iklan berupa foto dengan caption pada akun Instagram. 
Biasanya menggunakan akun yang memiliki jumlah followers yang banyak 
seperti milik artis, selebgram atau yang lainnya.

Dalam perkembangan kreatifitas dan persaingan yang ketat di dunia 
periklanan saat ini, hal ini terkadang membuat iklan yang ditampilkan 
tidak memperhatikan Etika Pariwara Indonesia (EPI). Junaedi (2010: 65) 
menyatakan produsen terkadang kurang memperhatikan masalah nilai 
moral dan etika dalam proses periklanan di tengah persaingan dunia 
bisnis yang ketat. Hal ini seakan membuat masalah etika dikesampingkan 
hanya demi memenangkan persaingan pasar. Produsen seringkali 
melebih-lebihkan informasi dan bukan menginformasikan produknya 
yang dibutuhkan oleh konsumen melainkan mempengaruhi bahkan 
menciptakan kebutuhan baru. Berikut ini adalah contok iklan Instagram 
yang melanggar Etika Periklanan Indonesia (EPI).
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Gambar 1. Iklan yang diposting oleh akun @7dayslimplatinum

Gambar di atas diambil dari akun Instagram @7daysplatinum yang 
diunggah pada 31 Maret 2018 merupakan iklan dari produk 7 Day Slim 
Platinum. Dalam iklan tersebut terdapat beberapa pelanggaran EPI. Yang 
pertama, poin 1.2.3 (a) yang berbunyi “Penggunaan kata 100%, murni, 
asli untuk menyatakan sesuatu kandungan, kadar, bobot, tingkat mutu, 
dan sebagainya, harus dapat dibuktikan dengan pernyataan tertulis 
dari otoritas terkait atau sumber yang otentik”. Sedangkan pada iklan 
tersebut, memakai kata–kata 100% original dan tidak dicantumkan 
kandungan atau komposisi suatu produk tersebut yang membuat 
dia bisa dikatakan original. Kedua, pada poin  1.7 mengenai garansi 
yang berbunyi “Jika suatu iklan mencantumkan garansi atau jaminan 
atas mutu suatu produk, maka dasar-dasar jaminanya harus dapat 
dipertanggungjawabkan”. Sedangkan pada iklan di atas mencantumkan 
jaminan jika menggunakan produk tersebut, berat badan akan turun 
sebesar 5kg. Hal itu tidak bisa dipertanggungjawabkan karena tidak 
setiap orang akan selalu mendapatkan hasil yang sama seperti yang 
diiming-imingi iklan tersebut. Ketiga, pada poin 1.2.2 yang berbunyi 
“Iklan tidak boleh menggunakan kata–kata superlatif seperti “paling”, 
“nomor satu”, “top”, atau kata–kata berawalan “ter”, dan atau yang 
bermakna sama, tanpa secara khas menjelaskan keunggulan tersebut 
yang harus dapat dibuktikan dengan pernyataan tertulis dari otoritas 
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terkait atau sumber yang otentik”. Sedangkan pada iklan tersebut sangat 
jelas terlihat penggunaan kata “paling terbaru” dan “terupdate” tanpa 
menjelaskan kelebihan produk tersebut dibandingkan dengan produk–
produk sejenisnya. Keempat, pada poin 1.26 tentang Pornografi dan 
Pornoaksi yang berbunyi “Iklan tidak boleh mengeksploitasi erotisme 
atau seksualitas dengan cara apapun, dan untuk tujuan atau alasan 
apapun”. Sedangkan pada iklan tersebut terlihat sangat jelas penggunaan 
foto seorang wanita dengan penampilan seksi dan memperlihatkan lekuk 
tubuh secara vulgar.
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Obat Pembesar Beretika Kecil

Rashif Hibatullah

Iklan atau advertising adalah penyajian informasi non personal 
tentang suatu produk, merek, perusahaan, atau toko yang dilakukan 
dengan bayaran tertentu (Peter dan Olson, 2000 : 181). Dan adapun 
periklanan terletak pada bagaimana usaha mengalihkan khalayak agar 
nantinya memperhatikan atau perhatian pada suatu yang ingin menjadi 
tujuan kita (Muktaf 2015 : 4).

Periklanan berasal dari kata bahasa Arab I’lan yang kemudian oleh 
orang Indonesia dilafalkan menjadi iklan. Ada dua penyebutan dalam 
memahami periklanan, yang pertama iklan yang mengadopsi dari bahasa 
Arab, dan advertesi yang mengambil dari bahasa Inggris maupun Belanda  
yang hampir mirip penyebutannya yaitu, advertising dalam bahasa Inggris 
dan advertentie dari bahasa Belanda (Muktaf, 2015 : 3). Definisi periklanan 
yang lain adalah menurut Institute of Practitioners in Advertising (IPA) 
menyebutkan bahwa periklanan adalah mengupayakan suatu pesan 
penjualan yang sepersuasif mungkin kepada calon pembeli yang paling 
tepat atas suatu produk berupa barang atau jasa tertentu dengan biaya yang 
semurah-murahnya (Santosa dalam Muktaf, 2015: 4).

Dengan perkembangan zaman yang semakin mutakhir ini, ada 
semakin banyak space atau media yang dapat digunakan untuk beriklan. 
Dari tempat yang paling kecil hingga besar. Dari yang gratis hingga 
berbayar. Salah satunya adalah media baru. Media baru berangkat dari 
digitalisasi dan virtualisasi (Lister et at dalam Muktaf, 2015 : 13). Digitalisasi 
merupakan sebuah proses input data yang kemudian dirubah dalam 
bentuk numerik. Seringkali pemahaman tentang digitalisasi dipermudah 
dengan foto, diagram, video, dan sebagainya yang dirubah dalam bentuk 
data digital seperti data online, cakram digital, atau drive memory (Lister 
et al dalam Muktaf, 2015 : 13). Berbeda dengan media yang lain, media 
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baru bersifat interaktif, pengguna lebih punya kuasa untuk melakukan atau 
menjalin relasi dengan individu-individu yang lain yang lebih masif.

Media baru adalah mengacu pada jaringan yang dapat menghubungkan 
komunikasi pada masyarakat di seluruh dunia. Hal ini dapat dilihat melalui 
teknologi internet, telepon pintar, atau console games (Muktaf, 2015 : 13). 
Contoh dari media baru adalah Twitter, Facebook, Instagram, Blog dan 
Youtube yang sedang populer saat ini.

Ciri-ciri utama dari media baru adalah adanya saling keterhubungan, 
aksesnya terhadap khalayak individu sebagai penerima maupun pengirim 
pesan, interaktivitasnya, kegunaan yang beragam sebagai karakter yang 
terbuka, dan sifatnya yang ada di mana-mana. Hal ini diungkapkan 
McQuail (2011 : 43) dalam bukunya yang berjudul Teori Komunikasi 
Massa.

Instagram merupakan salah satu media baru yang sedang digandrungi 
oleh masyarakat luas. Aplikasi Instagram dapat didefinisikan secara 
sederhana yaitu aplikasi berbasis mobile phone dimana penggunanya 
dapat meng-capture, meng-edit, dan membagikannya pada halaman 
utama Instagram. Foto atau video yang telah dibagikan oleh pengguna 
akan muncul pada feed pengguna lain yang menjadi followers dari orang 
yang membagikan momen tersebut. Selanjutnya para pengguna Instagram 
dapat berinteraksi satu sama lain dengan cara memberikan komentar 
maupun menyukai postingan yang telah dibagikan oleh sesama pengguna 
Instagram lainnya. Instagram juga merupakan media sosial dengan 
pengguna terbanyak kedua setelah Facebook.

Dewasa ini, iklan semakin banyak bermunculan terutama di media-
media baru khususnya Instagram. Ada banyak sekali iklan dengan kreatifitas 
masing-masing. Namun, ada banyak pula iklan yang tidak memperhatikan 
Etika Pariwara Indonesia (EPI). Contohnya saja seperti iklan yang di 
posting oleh akun Instagram @pos_herbal_09 yang melanggar EPI poin 
1.26 tentang pornografi dan pornoaksi. Disitu dijelaskan bahwa iklan tidak 
boleh mengeksploitasi erotisme atau seksualitas dengan cara apapun dan 
untuk tujuan apapun. Iklan suplemen pembesar payudara yang diposting 
oleh akun @pos_herbal_09 itu juga melanggar EPI poin 2.3.7 tentang iklan 
tidak boleh mencatut kata-kata yang berlebihan seperti “aman”, “tidak 
berbahaya”, “bebas efek samping”, “bebas resiko”, dan ungkapan lainnya 
yang bermakna sama, tanpa disertai keterangan yang memadai. Di iklan 
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yang diposting tersebut, jelas terbaca di caption bahwa suplemen dari akun 
@pos_herbal_09 bebas efek samping. Hal tersebut tidak dibenarkan karena 
tidak ada yang tahu bahwa suplemen itu benar-benar tanpa efek samping 
atau tidak. Iklan yang diposting oleh akun @pos_herbal_09 itu pun juga 
melanggar poin dari EPI yaitu poin 2.5.1 tentang vitamin, mineral, dan 
suplemen yang berbunyi bahwa iklan harus sesuai dengan indikasi jenis 
produk yang disetujui oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia 
(DKRI) atau badan yang berwenang untuk itu. Di iklan tersebut pun 
tidak ada sama sekali menyebut bahwa suplemen yang dijual oleh akun @
pos_herbal_09 telah disetujui atau telah lolos kualitas produk dari DKRI. 
Ada banyak poin yang telah dilanggar, kembali poin yang dilanggar dari 
EPI adalah poin 2.5.5 yaitu iklan tidak boleh mengandung pernyataan 
tentang peningkatan kemampuan secara langsung atau tidak langsung. Di 
caption foto yang diposting pun tertulis bahwa produk dapat memperbesar 
payudara hanya dalam pemakaian 1-2 minggu. Hal ini tidak dibenarkan 
karena dapat mempengaruhi calon pembeli dengan memberikan janji-
janji yang mungkin tidak benar-benar terjadi. 

Gambar 1.1 : Iklan yang diposting oleh 
akun @pos_herbal_09

Gambar 1.2 : Caption dari iklan yang 
diposting oleh akun @pos_herbal_09
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Ada lagi iklan sejenis yang juga yang sama-sama melanggar EPI. 
Yaitu iklan dari akun Instagram @dr.verana_kesehatan_payudara01 
yang sama-sama menjual suplemen untuk memperbesar payudara. 
Persamaan akun @dr.verana_kesehatan_payudara01 adalah sama-
sama menjual suplemen pembesar payduara dan sama-sama melakukan 
pelanggaran EPI pada poin yang sama pula. Di kedua iklan tersebut 
juga terlihat jelas menggunakan seorang wanita yang berpenampilan 
yang mengundang hasrat untuk laki-laki. Lalu adapula tentang poin 
EPI yang berkaitan tentang kesehatan dan tentang poin yang berkaitan 
tentang vitamin.

Gambar 2.1 : Iklan yang diposting oleh 
akun @dr.verana_kesehatan payudara01

Gambar 2.2 : Caption dari iklan yang 
diposting oleh akun @dr.verana_

kesehatan_payudara01

Sudah banyak iklan yang berkeliaran di media sosial terutama 
Instagram yang banyak melanggar poin-poin dari Etika Pariwara 
Indonesia (EPI). Dengan masih banyaknya iklan yang melanggar dari 
EPI, ini membuktikan bahwa masih banyak orang-orang yang ingin 
beriklan terutama di media baru yang membutuhkan edukasi atau 
pengetahuan tentang EPI.
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Menjual Sehat dengan Janji yang Tidak Pasti

Amarta Ghofur

Iklan saat ini merupakan satu hal yang tidak bisa kita hindari dalam 
kehidupan kita. Periklanan sendiri sudah merupakan suatu kegiatan 
yang tidak bisa dihindari oleh setiap orang yang ingin menawarkan 
sesuatu, baik barang maupun jasa. Bahkan, jika diperhatikan secara 
mendalam setiap orang dalam kehidupannya adalah orang iklan. 
Karena apa yang kita tampilkan sehari-hari kepada orang lain, akan 
membuat orang mengenali kita dan memutuskan tertarik atau tidak 
untuk dekat dengan kita, dengan kata lain jika tampilan kita adalah 
barang jualan kita, maka ketertarikan orang lain pada kita adalah tujuan 
kita. Begitu halnya dengan iklan  yang ditampilkan sedemikian rupa, 
sehingga menarik perhatian orang lain dan mampu membuat orang 
lain mengikuti pesan apa yang ditampilkan dalam iklan. Menurut 
Lee dan Jhonson “Periklanan adalah komunikasi komersil dan 
nonpersonal tentang sebuah organisasi dan produk-produknya yang 
ditransmisikan ke suatu khalayak target melalui media bersifat massal 
seperti televisi, radio, koran, majalah, direct email atau bisa di sebut 
pengeposan langsung, reklame luar ruangan atau kendaraan umum”. 
Dengan berkembangnya zaman telah bermunculan teknologi baru 
salah satunya adalah teknologi digital yang menyebabkan timbulnya 
media baru untuk promosi suatu produk. 

Era media baru, membawa kehadiran media komunikasi baru 
bagi masyarakat. Kondisi ini hendaknya disadari oleh siapapun yang 
bergerak di dunia periklanan, karena perkembangan gaya periklanan 
juga terjadi seiring pergerakan media baru, sehingga harapan teraihnya 
segmen pasar yang dituju akan bisa tercapai dengan lebih baik lagi. 
Kelompok, komunikasi publik, hingga komunikasi massa. Komunikasi 
massa merupakan level komunikasi terbesar, dimana cakupan sasaran 
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komunikasinya bisa dikatakan terbanyak, orang yang terlibat di 
dalamnyapun juga terbanyak. Komunikasi massa terdiri dari pesan-
pesan yang ditransmisikan ke sasaran audience yang banyak dan 
tersebar luas, dengan menggunakan koran, majalah, televisi, radio dan 
internet (Adler & Rodman, 2006: 8). Sehingga bisa dikatakan, media–
media yang digunakan dalam menyampaian pesan dalam komunikasi 
massa disebut sebagai media massa.

Munculnya isitilah media baru sangat terkait erat dengan hadirnya 
internet di dunia ini. Sekalipun dalam perkembangannya media baru 
tidak hanya terbatas kepada internet namun internet merupakan 
alat atau media yang paling dominan dalam era media baru. Seperti 
dikatakan oleh Flew (2005: 4) “Internet merepresentasikan wujud 
terbaru yang paling banyak didiskusikan, dan mungkin manifestasi 
paling penting dari media baru.” Internet memang sangat fenomenal 
karena pada era telepon kabel dahulu tidak terbayangkan pada masa 
depan kabel-kabel telepon tersebut dapa memunculkan gambar, tidak 
hanya suara. Dan nyatanya Internet pun berkembang terus, awalnya 
internet dimanfaatkan untuk email dan situs, kemudian untuk blog, 
situs jejaring sosial, situs berbagi video, televisi internet atau bisa di 
sebut streaming, konferensi video, game online dan lain-lain. Internet 
juga tidak lagi mengendalikan kabel telepon melainkan sudah 
menggunakan teknologi wireless fidelity (Wi-Fi). Laptop generasi 
sekarang sudah dilengkapi fasilitas Wi-fi dan area hotspot semakin 
banyak sehingga semakin mudah bagi seseorang untuk menjelajah 
internet. Everett M. Rogers (1986:2) yang melihat bahwa teknologi 
komunikasi merupakan perangkat keras dalam struktur organisasi yang 
mengandung nilai-nilai sosial, yang memungkinkan setiap individu 
mengumpulkan, memproses dan melakukan saling tukar informasi 
dengan individu lain. Definisi Rogers tersebut menunjukan bahwa 
teknologi komunikasi mempunyai beberapa karakteristik. Pertama, 
teknologi komunikasi berkaitan dengan perangkat keras atau alat. 
Kedua, teknologi komunikasi muncul dalam suatu struktur ekonomi, 
sosial dan politik tertentu. Ketiga, teknologi komunikasi membawa 
nilai-nilai tertentu dari struktur di atas. Keempat, teknologi komunikasi 
berhubungan dengan perangkat keras di bidang komunikasi. Sebagai 
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sebuah perangkat, lebih lanjut dikatakan oleh Rogers (1986:4), 
teknologi komunikasi mengkondisikan penggunanya untuk melakukan 
demassifikasi dalam mengontrol pesan, menyesuaikan diri dengan 
standar teknis pemakaian teknologi komunikasi serta meningkatkan 
interaksi dengan individu lain tanpa mengenal hambatan jarak.

Berbeda dengan Rogers yang melihat teknologi komunikasi dari 
segi perangkat keras, Mc Omber (dalam Abrar, 2003: 7) mengaitkan 
teknologi komunikasi dengan kebudayaan melalui beberapa sudut 
pandang. Pertama, teknologi komunikasi dianggap sebagai faktor yang 
determinan dalam masyarakat, independen dan bisa menciptakan 
perubahan dalam masyarakat. Kedua, teknologi komunikasi sebagai 
produk industrialisasi yang diciptakan secara massal dalam jumlah 
yang sangat banyak. Ketiga, teknologi komunikasi melahirkan alat yang 
baru yang tidak semua orang bisa mengenalnya dengan baik dimana 
kekuatan saling mempengaruhi antara teknologi komunikasi sendiri 
dengan kekuatan sosial yang ada dalam masyarakat tidak dapat di 
prediksi secara tepat.

Iklan selalu saja mewarnai kehidupan masyarakat saat ini serta 
bahkan tidak dapat lepas dari setiap gerak langkah kita. Saat ini 
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

Terkadang produsen iklan menampilkan iklan yang disajikan 
dan melupakan aturan-aturan yang telah di tulis pada Etika Pariwara 
Indonesia. Sehingga kini dapat terbentuklah sebuah budaya yang mana 
merupakan pengaruh persuasif dari sebuah iklan. Dampak positif atau 
negatif yang diterima masyarakat tidak dipertimbangkan. Contohnya 
yaitu iklan obat-obatan yang di tawarkan melalui Instagram, website, 
Youtube dan lain lain di dalam iklan itu sendiri banyak kata janji dan 
hal–hal lain yang melanggar EPI. Beberapa contoh iklan media baru 
yang melanggar EPI tersebut adalah sebagai berikut.
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Gambar 1.

Gambar yang pertama dari akun resmi Instagram @health.care25 
diunggah pada 22 Maret 2018 iklan ini merupakan iklan dari Herbalife. 
Pada iklan di atas penulis menemukan beberapa pelanggaran EPI, 
yaitu pada poin 1.2.2 tentang bahasa menggunakan kata superlatif 
terlihat jelas iklan tersebut menggunakan kata “ter”baik. Dan iklan ini 
melanggar poin 2.3.4 tentang obat-obatan yang berbunyi “Iklan tidak 
boleh menggunakan kata, ungkapan, penggambaran atau pencitraan 
yang menjanjikan peyembuhan” .

Gambar 2.
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Gambar yang kedua dari akun Instagram @roromendutherbal 
yang diunggah pada tanggal 17 Maret 2018 iklan ini merupakan iklan 
dari produk Roromendut penulis menemukan beberapa pelanggaran, 
yaitu pada poin 2.3.4 tentang obat-obatan yang berbunyi “Iklan tidak 
boleh menggunakan kata, ungkapan, penggambaran atau pencitraan 
yang menjanjikan penyembuhan”.

Gambar yang ketiga dari website www.pusatobatmanjur.com  iklan 
ini merupakan produk dari De Nature, penulis menemukan beberapa 
pelanggaran terhadap EPI yaitu pada poin 2.3.4 tentang obat-obatan 
yang berbunyi “Iklan tidak boleh menggunakan kata, ungkapan, 
penggambaran atau pencitraan yang menjanjikan peyembuhan”  dan 
pada poin 1.2.2 tentang bahasa menggunakan kata superlatif dalam 
iklan ini telah jelas menggunakan kata superlatif terletak pada kata 
paket herbal “ampuh”.

Dengan masih banyaknya pelanggaran-pelanggaran EPI di media 
baru ini menunjukan bahwa di dunia periklanan Indonesia masih 
memerlukan banyaknya edukasi tentang EPI dan tumpuan dasar dalam 
pembuatanya agar meminimalisir kesalahan yang sehingga konsumen 
dan masyarakat lain nya tidak tertipu oleh iklan.
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Iklan Sepatu Boots Penuh Nafsu

Naufal Muhammad Jundan

Iklan atau Advertising dalam bahasa Inggris berasal dari bahasa 
latin yaitu advertere yang berarti mengalihkan perhatian, sehingga 
advertising dapat diartikan sebagai sesuatu yang dapat mengalihkan 
perhatian khalayak terhadap sesuatu. Maka inti dari periklanan 
terletak pada bagaimana usaha mengalihkan khalayak agar nantinya 
memperhatikan atau perhatian pada suatu yang ingin menjadi tujuan 
kita (Muktaf, 2015: 4).

Sering kita tidak menyadari bahwa iklan sampai kepada Anda tidak 
begitu saja terjadi. Ada proses yang cukup kompleks saat iklan menarik 
tersebut akhirnya sampai kepada Anda. Ada proses perencanaan 
yang rumit sekaligus terukur agar kemudian iklan itu sampai kepada 
Anda. Proses itu kita sebut dengan perencanaan media periklanan 
atau disebut sebagai advertising media planning. Perencanaan media 
periklanan pada dasarnya sangat penting dalam memasarkan sebuah 
iklan hingga kepada khalayak target. 

Pada dasarnya kegiatan perencanaan media adalah kegiatan 
yang mencoba menakar dan menganalisa media-media yang strategis 
menjadi medium beriklan yang efektif. Perlu digaris bawahi bahwa 
dasar dari kegiatan perencanaan media adalah analisa yang natinya 
dipilih menjadi “kendaraan” mengantarkan pesan iklan (Muktaf, 2015: 
148-149).

Komunikasi massa adalah salah satu aktivitas sosisal yang 
berfungsi dimasyarakat. Robert K. Merton mengemukakan bahwa 
fungsi aktivitas sosial memiliki dua aspek, yaitu fungsi nyata (manifest 
function) adalah fungsi nyata yang diinginkan, kedua fungsi tidak nyata 
atau tersembunyi (latent function), yaitu fungsi yang tidak diinginkan. 
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Sehingga pada dasarnya setiap fungsi sosial dalam masyarakat itu 
memiliki efek fungsional dan disfungsional (Bungin, 2006: 78).

Media massa menjadi media informasi, yaitu media yang setiap 
saat menyampaikan informasi kepada masyarakat. Dengan informasi 
yang terbuka dan jujur dan benar disampaikan media massa kepada 
masyarakat, maka masyarakat akan menjadi masyarakat yang kaya 
dengan informasi, masyarakat yang terbuka dengan informasi, 
sebaliknya pula masyarakat akan menjadi masyarakat informatif, 
masyarakat yang dapat menyampaikan informasi dengan jujur kepada 
media massa (Bungin, 2006: 86).

Media baru terkait dengan budaya masyarakat. Pada model 
media baru, struktur organisasi dalam media cenderung lebih cair 
dan bebas. Ciri lainnya adalah bahwa media baru menyandarkan 
diri pada perilaku aktif khalayak dalam mengakses media. Bentuk 
interaktif ini bersandar pada kebebasan memilih informasi, mencari 
sumber informasi, dan cara mengakses informasi. Layaknya jejaring 
sosial yang membutuhkan peran aktif khalayak untuk mengakses apa 
yang kita mau atau memproduksi pesan apa yang kita mau. Dengan 
fenomena itu, maka periklanan harus peka dengan perubahan pola 
konsumsi media masyarakat. Dengan pola interaksi yang bebas, aktif 
dan cair, secara tidak langsung membuat konsumen juga semakin kritis 
dengan pesan yang diterimanya. Hal ini menjadi tantangan yang besar 
bagi periklanan saat ini (Muktaf, 2015: 152-153).

Menurut McQuail (2011: 43) 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 sifatnya yang ada di 
mana-mana. Youtube merupakan sebuah  website  yang memfasilitasi 
penggunanya untuk berbagi video yang mereka miliki, atau sebatas 
menikmati berbagai video klip yang diunggah oleh berbagai pihak. 
Terdapat berbagai macam video yang dapat diunggah ke situs ini, 
seperti misalnya video klip musik dari musisi tertentu, film pendek, 
film televisi, trailer film, video edukasi, video blog milik para vlogger, 
video tutorial berbagai macam aktivitas, dan masih banyak lagi.

Dalam perkembangan kreatifitas periklanan belakangan ini, 
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terkadang iklan yang ditampilkan tidak memperhatikan Etika Pariwara 
Indonesia (EPI). Contohnya seperti Iklan New Era sepatu boots yang 
pernah ditayangkan di Youtube pada tahun 2015. Iklan tersebut 
menampilkan adegan seorang wanita dengan pakaian minim dan 
bergoyang erotis disebelah sepatu boots. Selain itu terdapat adegan 
seorang laki-laki yang bertelanjang dada dan menggerak-gerakkan 
dadanya. Sehingga jika kita teliti dalam mencermati iklan sepatu boots 
New Era tidak ada hubunganya dengan wanita yang bergoyang erotis 
dan laki-laki yang menggerak-gerakkan dadanya disebelah sepatu 
boots New Era.

Dalam iklan tersebut, penulis menemukan beberapa hal yang 
melanggar EPI.

Gambar 1. Iklan Produk Sepatu Boots New Era

Gambar yang pertama ini adalah Iklan Produk Sepatu Boots New 
Era yang pernah tayang pada tahun 2015 di Youtube. Dalam Scene 
ini menyangkan ada seorang wanita yang berpakaian minim dan 
bergoyang erotis pada tayangan iklan sepatu boots New Era. Hal ini 
tentu membuat iklan melanggar EPI, pada poin 1.26 tentang Pornografi 
dan Pornoaksi. Iklan tidak boleh mengeksploitasi erotisme atau 
seksualitas dengan cara apapun, dan untuk tujuan atau alasan apapun.

Hal ini menyebabkan iklan produk sepatu boots New Era terkena 
pelanggaran EPI, dengan menampilkan seorang laki-laki telanjang 
dada dan wanita menari erotis menggunakan pakaian sexy yang bisa 
dikatakan tidak sopan. Apalagi Youtube banyak dikonsumsi oleh anak 
kecil.
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Gambar 2. Deskripsi Iklan Produk Sepatu Boots New Era

Gambar yang kedua terdapat seorang laki-laki yang bertelanjang 
dada dan menujukkan kegagahannya serta menggerak-gerakkan 
dadanya di sebelah sepatu boots New Era. Hal ini tentu membuat iklan 
melanggar EPI, pada poin 1.26 tentang pornografi dan pornoaksi. 
Iklan tidak boleh mengeksploitasi erotisme atau seksualitas dengan 
cara apapun, dan untuk tujuan atau alasan apapun.

Gambar 3. Deskripsi Iklan Produk Sepatu Boots New Era

Gambar yang ketiga ini adalah iklan produk sepatu boots New Era 
yang pernah tayang pada tahun 2015 di iklan Youtube. Pada gambar 
tersebut ada seorang laki-laki dan wanita sedang bermesrahan. Laki-
laki yang bertelanjang dada dan menujukkan kegagahannya yang 
mencoba untuk menarik perhatian wanita. Wanita yang berpakaian 
minim dan menunjukkan bahwa wanita ini ingin melepaskan hawa 
nafsu dalam berhubungan intim dengan laki-laki tersebut. Hal ini tentu 
membuat iklan melanggar EPI, pada poin 1.26 tentang pornografi dan 
pornoaksi. Iklan tidak boleh mengeksploitasi erotisme atau seksualitas 
dengan cara apapun, dan untuk tujuan atau alasan apapun. 
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Dengan masih banyaknya pelanggaran–pelanggaran EPI di media 
baru ini menunjukkan bahwa di dunia periklanan Indonesia masih 
memerlukan banyaknya edukasi tentang EPI dan tumpuan dasar dalam 
pembuatannya agar meminimalisir kesalahan yang sehingga konsumen 
dan masyarakat lainnya tidak merasakan resah saat menonton iklan di 
Youtube, di sebabkan penonton Youtube di Indonesia lebih banyak di 
tonton oleh anak-anak di bawah umur.
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Takhayul Menjadi Alternatif Daya Tarik Iklan

Siti Syarifah Nur’aini

Perkembangan teknologi media semakin maju sehingga menuntut 
tenaga pemasaran untuk mendapatkan cara yang terbaik dalam 
menguasai dan mempertahankan wilayah pasarnya. Perkembangan 
pasar yang telah mempengaruhi strategi dalam menawarkan dan 
memasarkan produk. Semakin maraknya iklan bertebaran di berbagai 
media massa baik media cetak maupun media elektronik serta di tepi 
jalan menjadikan iklan bagian dari kehidupan kita sehari-hari.

Pada dasarnya, periklanan merupakan bagian dari komunikasi massa 
yang memiliki tujuan untuk memperkenalkan suatu produk barang 
ataupun jasa. Iklan dibuat semenarik mungkin, sehingga terkadang dapat 
dinilai terlalu berlebihan, serta mengabaikan sisi psikologi, sosiologi, 
ekologis dan estetika penonton atau sasaran produk yang diiklankan. 
Secara sederhana iklan didefinisikan sebagai mengupayakan suatu pesan 
penjualan yang sepersuasif mungkin kepada calon pembeli yang paling 
tepat atas suatau produk berupa barang atau jasa tertentu dengan biaya yang 
semurah-murahnya (Santosa, 2002: 4). Sehingga iklan memiliki tujuan 
untuk mendorong dan membujuk atau mempengaruhi sikap seseorang 
agar melakukan sesuain dengan isi pesan itu sendiri. Iklan merupakan 
suatu bentuk komunikasi pemasaran. Kekuatan iklan yang utama adalah 
kemampuannya untuk menjangkau khalayak dalam jumlah yang sangay 
banyak. Iklan juga menyampaikan informasi yang dapat digunakan 
konsumen untuk memutuskan pilihan produk. Selain itu iklan berguna 
untuk mengingatkankonsumen pada produk serta sebagai penyampaian 
pesan persuasif tentang suatu merek dan menciptakan kesan positif 
terhadap produk.

Sebuah iklan untuk dapat menjangkau semua lapisan masyarakat 
dibutuhkan media sebagai sarana yang tepat untuk menyebarkan informasi 
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secara efektif, sehingga iklan dapat menyampaikan pesan yang tepat 
dan sampai pada khalayak yang potensial. Sekarang ini adalah era-nya 
media baru. Media baru berangkat dari logika konvergensi media, selain 
itu media baru juga mempunyai ciri khas yang pada dasarnya bertumpu 
pada pola komunikasi berjejaring masyarakat di seluruh dunia yang saling 
berhubungan. Hal ini bisa kita lihat melalui teknologi internet, smart phone. 
Media baru berakar dari digitalisasi dan virtualisai (Lister et al 2003: 13) 
kunci dari konsep media baru adalah digitalisasi seringkali merujuk pada 
penggunaan teknologi computer, atau semacamnya pengertian atas kontra 
terhadap suatu yang bersifat “analog”. Digitalisasi merupakan sebuah proses 
input data kemudian dirubah dalam bentuk data numeric. Pemahaman 
tentang digitalisasi serungkali dipermudah dengan gambaran bentuk data 
analog, seperti foto, diagram, video dan sebagainya yang dirubah dalam 
bentuk data digital seperti data online, cakram digital atau drive memory 
(Lister et al, 2003: 13).     

Dalam media baru khalayak pengguna lebih interaktif berbeda dengan 
media lama dimana khalayak sebagai pengguna lebih pasif. Media baru 
menyadarkan diri pada perilaku aktif khalayak dalam mengakses informasi, 
mencari sumber informasi dan cara mengakses informasi. Layaknya jejaring 
sosial yang membutuhkan peran aktif khalayak untuk mengakses apa yang 
diinginkan membuat media baru menjadi media beriklan yang strategis 
dan murah, tanpa harus beriklan di media massa yang memerlukan biaya 
mahal. Selain itu media baru mudah tanpa batasan geografis maupun 
waktu. Gaya atau model media baru seperti ini memberikan peluang yang 
berbeda dengan gaya beriklan  seperti konvesional.

Semakin berkembang dan majunya media baru, membuat pilihan 
media semakin banyak, karakternya pun semakin bervariasi menjadi 
tantangan tersendiri antar industri periklanan untuk lebih memahami 
dan lebih jeli dalam melakukan strategi perencanaan untuk mendapatkan 
respon positif dari masyarakat. Pada perkembangan penampilan iklan 
yang terus disempurnakan dengan memadukan teknologi dan juga unsur 
persuasi kedalamnya. Tidak hanya lebih memperkenalkan, para produsen 
mulai agresif dalam membujuk konsumen sehingga sebuah iklan terlalu 
berlebihan dan memberikan kesan lebih kepada manipulasi dari pada 
persuasi.  

Produsen terkadang kurang memperhatikan masalah nilai moral 
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dan etika dalam proses periklanan di tengah persaingan dunia bisnis yang 
ketat. Hal ini seakan membuat masalah etika dikesampingkan hanya demi 
memenangkan persaingan pasar. Produsen seringkali melebih-lebihkan 
informasi dan bukan menginformasikan produknya yang dibutuhkan oleh 
konsumen melainkan mempengaruhi bahkan menciptakan kebutuhan 
baru (Junaedi, 2010: 65).

Berbagai jenis pelanggaran kode etik menggambarkan ketidak 
teraturan kegiatan di dalam dunia periklanan Indonesia. Bagi kalangan 
akademisi, tanpa ada upaya terus menerus untuk mengritisi hal tersebut, 
akan semakin memperkuat pembenaran dan pembodohan yang dialami 
terutama khalayak. Kemudian bagi para regulator, baik pemerintah maupun 
asosiasi yang memiliki kewenangan atas pelanggaran etika periklanan, 
menunjukkan kelemahan pengawasandan penegakan disiplin. Dan para 
kalangan industri atau bisnis maupun organisasi yang menggunakan 
program periklanan, fenomena pelanggaran tersebut menunjukkan 
lemahnya pengawasan atau kendali internal atau bahkan minimumnya 
kehendak untuk patuh pada kode etik periklanan.    
       

 Beberapa  adegan gambar  pelanggaran  yang  ditampilkan  oleh  Nippon paint “ 
Elastex Waterproof ”

Dari adegan gambar di atas iklan Nippon Paint versi “Elastex 
Waterproof”. Menceritakan seorang pawang hujan yang mendapatkan 
panggilan via telepon untuk memindahkan hujan hanya dengan kedua 
jarinya bisa kita lihat bahwa tayangan iklan menampilkan mistisme, 
rasa takut dan takhayul menjadi penyedot perhatian khalayak, karna 
pada dasarnya masyarakat konsumen media di Indonesia yang berbasis 



 EPILOGUE:
Mengkritisi Iklan Ala Lo Gue

 | 185 
 

tradisional lebih menyukai informasi-informasi takhayul dan mistisme 
sebagai bagian dari konstruksi besar pengetahuan mereka tentang hidup 
dan kehidupannya yang diperoleh dari berbagai sumber pengetahuan 
selama ia hidup.

Iklan ini dinilai melanggar pedoman perilaku melakukan 
pelanggaran kode etik dengan bentuk pelanggaran yang menggunakan 
rasa takut dan takhayul, sedangkan ketentuan yang telah ada di dalam 
buku peraturan Etika Pariwara Indonesia tentang tata krama 1.9 tentang 
rasa takut dan takhyul yang telah di jelaskan bahwa iklan tidak boleh 
menimbulkan rasa takut maupun memanfaatkan kepercayaan orang 
terhadap takhayul, kecuali untuk tujuan positive. Dalam UU RI 1 No. 32 
Tahun 2002 Tentang Penyiaran siaran iklan pasal 46 ayat 3 huruf a dan d 
promosi yang berhubungan dengan ajaran suatu agama, ideologi, pribadi 
dan atau kelompok yang menyinggung perasaan dan atau merendahkan 
martabat agama lain, ideologi lain, pribadi lain atau kelompok lain. (d) 
hal-hal yang bertentangan dengan kesusilaan masyarakat dan nilai-nilai 
agama. Sedangkan dalam hadis nabi saw. Yang berbunyi “Barang siapa 
yang mengada-adakan dalam (urusan) agama ini suatu pekerjaan yang 
tiada daripada, maka (yang diada-adakan itu) bertolak”. Dan dalam Al 
Qur’an terdapat dalam surat az-zumar ayat 3 “Ingatlah! Hanya milik Allah 
agam yang murni (dari syirik). Dan orang-orang yang mengambil pelindung 
selain dia (berkata), kami tidak menyembah mereka melainkan (berharap) 
agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya.” 
Sesungguhnya, Allah akan memberi putusan di antara mereka tentang 
apa yang mereka perselisihkan. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk 
kepada pendusta dan orang yang sangat ingkar.

Iklan bisa memberikan pemahaman khalayak atas pesan 
mempengaruhi khalayak dalam melakukan suatu tidakan suatu produk 
yang juga dapat menimbulkan pemahaman baru terhadap produk tersebut 
Bukan sebagai salah satu hiburan semata namun juga sebuah pembenaran 
budaya, kepercayaan atau bahkan sikap dan berperilaku. Dampak negatif 
bagi khalayak, salah satu adalah dampak keburukan yang dialami oleh 
masyarakat. Rasa takut dan takhayul menjadi memiliki dampak buruk bagi 
masyarakat yang menontonya. Kerusakan sikap menyangkut pembenaran 
terhadap kondisi-kondisi hidup yang irasional, toleransi terhadap 
keburukan. Dengan mengetahui konsep pembentukan persepsi, pemasar 
dapat mengetahui faktor yang mempengaruhi khalayak sasaran.
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Mempertuhan Produk Lewat Iklan

Rari Prajna

Media baru merupakan salah satu dampak globalisasi yang sangat 
berpengaruh besar bagi dunia, khususnya dunia periklanan dimanapun 
termasuk di Indonesia. Sejak internet lahir, dunia virtual juga terbentuk dari 
jejaring para pengguna internet atau disebut “warganet” pada era sekarang. 
Karena potensi informasi yang tersebar di internet sangatlah mudah, hal 
ini menjadi pasar yang potensial dalam dunia periklanan. Menurut Lister 
et al (dalam Muktaf, 2015:13) Media baru berakar pada digitalisasi dan 
virtualisasi. Kunci dari konsep media baru adalah digitalisasi. Pemahaman 
tentang digitalisasi seringkali merujuk pada penggunaan teknologi 
komputer, atau semacam pengertian atas kontra terhadap sesuatu yang 
bersifat “analog”. Digitalisasi merupakan sebuah proses input data yang 
kemudian dirubah dalam bentuk data dan numerik. Pemahaman tentang 
digitalisasi seringkali dipermudah dengan gambaran bentuk data analog, 
seperti foto, diagram, video, dan sebagainya yang dirubah dalam bentuk 
seperti data digital seperti data online, cakram digital, atau drive memory. 
Ciri media baru selanjutnya adalah interaktif. Interaktif dalam media 
baru merupakan ciri yang tidak terpisahkan dari media baru. Berbeda 
dengan media lama dimana pengguna bersifat pasif, dalam media baru 
yang bersifat interaktif , pengguna media lebih mempunyai kekuasaan 
untuk melakukan semacam ikatan dengan teks media, lebih mandri dalam 
menjalin relasi dengan sumber pengetahuan, lebih individual dalam 
penggunaan media, dan pilihan pengguna yang lebih besar.

Iklan di dunia maya terdapat di segala penjuru tempat, baik sosial 
media, permainan, website berita, dan lain sebagainya yang menjadi bukti 
bawah bisnis periklanan di dunia maya memiliki potensi yang sangat 
besar karena mudahnya informasi dimuat dan disebarkan. Dunia virtual 
atau dunia maya adalah tempat dimana pemikiran bebas di ekspresikan 
sehingga banyak hal apapun yang dibuat oleh para warganet yang bebas 
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disebarkan, hal ini menjadikan para pengiklan perlu berinovasi untuk 
mampu menarik perhatian pelanggan yang dituju di dunia maya. 

Munculnya internet membuat produsen  produk-produk kelas me-
nengah kebawah dan produk–produk baru  yang tidak mampu  membuat 
iklan dalam skala besar melalui media cetak atau televisi menjadi lebih 
bebas mengiklankan produk mereka lewat internet, namun efek samping 
dari internet yang  “bebas” tentang isi yang diunggah pengguna menjadikan 
internet menjadi tempat dari banyak iklan yang melanggar Etika Pariwara 
Indonesia (EPI). Terminologi media baru mengacu pada perubahan skala 
besar dalam produksi media, distribusi media dan penggunaan media 
yang berifat teknologis, tekstual, konvensional dan budaya. Terminologi 
media baru mengacu pada perubahan skala besar dalam produksi media, 
distribusi media dan penggunaan media yang berifat teknologis, tekstual, 
konvensional dan budaya (Lister, 2009: 13).  

Iklan seharusnya perlu memperhatikan etika dan hak konsumen, 
iklan yang baik adalah iklan yang dalam menyampaikan pesannya juga 
memperhatikan aspek etika dan perlindungan hak-hak konsumen 
atau masyarakat. Artinya etika dapat dimaknai sebagai dasar moralitas 
seseorang dan disaat bersamaan juga sebagai filosofi dalam berperilaku. 
Etika bagi seseorang terwujud dalam kesadaran moral (moral 
consciousness) yang memuat keyakinan benar atau tidak (Abdullah, 
2017: 288). Namun pada kenyataanya, masih banyak iklan di dunia 
maya yang melanggar EPI seperti salah satu iklan ini: 

Gambar 1.1 iklan Jellys Pure Lotion
Sumber : Instagram



188 |  EPILOGUE:
Mengkritisi Iklan Ala Lo Gue 

Iklan tersebut adalah iklan krim pemutih wajah yang di produksi 
di Thailand yang banyak ditemukan di salah satu sosial media terbesar 
di dunia yaitu Instagram. Jika di perhatikan, iklan tersebut melanggar 
beberapa poin EPI, yaitu pada bagian kata “Kulit Putih, Cerah dan 
Bersinar dalam 7 hari” melanggar EPI bab Tata Krama bagian Isi Iklan 
poin 2.7.3 yang menyebutkan bahwa “Iklan tidak boleh menawarkan 
hasil yang sebenarnya berada diluar kemampuan produk kosmetika”. 
Dan juga melanggar EPI tentang penggunaan kata ilmiah dengan tujuan 
menciptakan kesan berlebihan pada poin 1.23 yang menyebutkan 
bahwa “Iklan tidak boleh menyalahgunakan istilah-istilah ilmiah 
dan statistik untuk menyesatkan khalayak, atau menciptakan kesan 
yang berlebihan”. Dikarenakan masyarakat yang tidak mengetahui 
istilah-istilah ilmiah yang digunakan dalam iklan dapat menyebabkan 
kesalahpahaman.

Pada bagian atas iklan tersebut juga berkata “kulit putih dan 
bersinar dalam 7 hari” yang berarti pihak pengiklan menjajikan kulit 
pasti berubah setelah penggunaan selama tujuh hari padahal jika 
dilihat dari sudut pandang Islam, tidaklah segala sesuatu terjadi tanpa 
kehendak Allah, seperti firman-Nya berikut:

“Dan engkau tidak mampu menempuh jalan itu, kecuali apabila 
dikehendaki Allah. Sesungguhnya Allah adalah Dzat Yang Maha 
Mengetahui lagi Mahabijaksana” (QS Al-Insân [76]: 30).
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Media Baru yang Belum Patut Ditiru

Febrianto Dian Nugroho

Media massa sekarang tak hanya terbatas pada media cetak, 
televisi, maupun radio. Dengan didukung perkembangan teknologi, 
media massa mengalami konvergensi ke media yang kita sebut media 
baru atau new media. Media online/new media adalah sebutan umum 
untuk sebutan umum untuk sebuah bentuk media yang berbasis 
telekomunikasi dan multimedia (Siregar, 2005: 20).

Media baru itu sendiri  yang dimaksudkan    untuk mencakup 
kemunculan digital, komputer, atau jaringan teknologi informasi 
dan komunikasi di akhir   abad ke-20. Sebagian besar teknologi yang 
digambarkan sebagai media baru adalah digital, seringkali memiliki 
karakteristik dapat dimanipulasi, bersifat jaringan, padat, mampat, 
interaktif dan tidak memihak. Secara sederhana media baru adalah 
media yang terbentuk dari interaksi antara manusia dengan komputer 
dan internet secara khususnya. Termasuk di dalamnya adalah web, blog, 
online social network, online forum dan lain-lain yang menggunakan 
komputer sebagai medianya. Merangkum perkembangan media 
komunikasi ke dalam empat era. Pertama, era komunikasi tulisan, 
Kedua, era komunikasi cetak, Ketiga, era telekomunikasi, dan Keempat, 
era komunikasi interaktif. Media baru yang berkembang pada era 
komunikasi interaktif (Abrar, 2003: 17-18).

Selanjutnya, Media baru menjadi sesuatu yang sangat menarik 
perhatian. Hal ini dapat diamati mulai dari pembicaraan populer di 
media massa hingga telah akademis yang serius di kampus–kampus. 
Walau demikian, masih ada salah kaprah meng dengan internet padahal 
dalam bentuknya yang paling nyata, media yang termasuk di dalam 
media mengenai konsep media baru. Salah kaprah yang pertama adalah 
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menganggap media baru sama aru selain internet adalah telepon genggam 
dan games. Ketiga jenis media baru tersebut memiliki karakter yang 
berada dan sama–sama berperan penting di dalam kehidupan manusia 
sekarang ini. Hal ini bisa dimengerti karena berbagai alasan. Alasan 
utama adalah perkembangan internet yang luar biasa yang dibangun 
oleh beberapa faktor (Hollifield dan Greco, 2004; 270). Menurut Moriarty 
(dalam Muktaf, 2015: 4). Periklanan adalah sebagai bentuk komunikasi 
berbayar yang menggunakan media interaktif untuk menjangkau audiensi 
yang luas dalam rangka mengubungkan sponsor yang jelas dengan 
membeli (audiensi sasaran) dan memberikan informasi tentang produk 
(barang, jasa dan gagasan). Salah satu media barunya itu Youtube. Dan 
merupakan salah satu media massa yang terpopular dan penggunanya 
tersebar diseluruh dunia ini memiliki persepsi tersendiri bagi masyarakat, 
ada yang pro dan kontra dengan beberapa alasan tersendiri. Sebagai media 
massa yang modern, Youtube memiliki berbagai dampak bagi khalayak. 
Mulai dari dampak positif, negatif, hingga dampak sebagai media massa. 
Hal tersebut sangat terkait dan menentukan perkembangan dunia yang 
hasilnya perilakunya tampak pada masyarakat umum dewasa ini. Di era 
informasi ini, kurang afdol rasanya jika sebuah perusahaan tidak memiliki 
video profilnya sendiri. Seseorang juga dituntut untuk lebih kreatif 
mempromosikan dirinya melalui video CV. Youtube dapat menjadi wadah 
yang menampung profil berbagai macam perusahaan dan individu agar 
memiliki citra baik bagi siapa saja yang menontonnya sekaligus hal ini 
untuk keperluan internet marketing.

Gambar 1. Iklan Hilo Active yang melanggar EPI 
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HiLo Active merupakan salah satu produk susu andalan dari PT 
Nutrifood  Indonesia. Nama HiLo sendiri diambil dari kata “High” dan 
“Low”. Kata “High” yang dimaksud adalah “High Calcium” dan   “Low” 
untuk “Low Fat”. Susu HiLo Active mengandung kalsium yang tinggi dan 
lemak yang rendah. Susu HiLo Active didesain untuk usia 19 – 50 tahun. 
Hilo sendiri berupaya memasarkan produknya melalui media Youtube. 
Iklan Hilo Active memiliki tagline yaitu “gerak lebih gesit” dari tagline 
tersebut menggambarkan dua orang wanita yang akan berangkat kerja, 
namun salah satu dari mereka sebelum berangkat meminum susu. Saat 
perjalanan dua wanita tersebut melewati sebuah jalan yang sempit dan ada 
seorang lelaki melewati jalan tersebut juga, karena jalan yang dilalui dua 
wanita tadi berlawanan dengan seorang lelaki yang mendorong sebuah 
keranjang belanja. Tetapi dari salah satu wanita yang sebelum bekerja dia 
sudah meminum susu Hilo Active maka dia bisa melewati seorang lelaki 
yang mendorong tersebut dengan melewati tiang untuk menghindarinya 
agar sampai tempat kerjanya dengan cepat, dan tidak hanya itu yang wanita 
itu lalui masih ada penghalang dua wanita tersebut untuk sampai tempat 
kerjanya dengan cepat. Rintangan atau penghalang yang kedua yaitu air 
yang keluar dari hydrant dan terulang kembali hanya wanita tadi lagi yang 
bisa menghindarinya dan wanita satunya terkena air cipratan dari hydrant 
yang menyemburkan air tadi. Tidak hanya dua halangan yang mereka 
hadapi ada halangan terahir yaitu disaat telah sampai kantor tempat kerja 
mereka, kedua wanita tersebut karena ruangannya ada di lantai atas, 
mereka bingung untuk mencapai ruang kerja mereka untuk mengikuti 
rapat karena sudah diburu oleh waktu, dengan sigapnya wanita tadi lagi 
langsung melihat ada eskavator yang di pakai oleh petugas kebersihan 
untuk membersihkan kaca luar gedung yang bertingkat, tidak lama 
berfikir langsung saja wanita tadi lagi langsung naik eskavator tersebut dan 
temannya yang berangkat bersamanya bingung. Tidak banyak waktu yang 
digunakan akhirnya sampai ruangan kerja wanita tersebut dengan cepat 
dan segera memulai rapat di ruangan tersebut. 

Setelah seseorang mengalami masa remaja, maka seseorang tersebut 
akan memasuki tahap masa dewasa. Pada masa dewasa, seseorang yang 
pada masa remaja menggunakan variasi bahasa yang tidak umum, seperti 
bahasa alay atau bahasa gaul (tidak baku) pasti akan menggunakan bahasa 
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baku untuk menunjang hidupnya. Hal ini sesuai dengan pendapat Holmes 
yang menyatakan bahwa masa dewasa adalah tahap yang mewakili 
kehidupan krusial selama meningkatkan standardisasi dan jangkauan 
linguistik setelah remaja. Namun, dalam iklan HiLo Active dialog narator 
ada yang tidak menggunakan bahasa baku untuk lebih mendekatkan 
produk dengan usia konsumen susu tersebut. Meskipun demikian, 
masih terdapat bahasa baku yang diucapkan oleh narator. Iklan ini juga 
tidak memiliki percakapan selain pengucapan narator. Hal tersebut dapat 
terlihat dalam kutipan:

Dua wanita sedang terburu–buru untuk datang terlebih dahulu 
ke rapat yang diadkan dikantornya dan harus menempu jarak dan 
halangan yang ada saat dua wanita tersebut hendak ke kantor.

Narator: Tetap gesit saat yang lain udah gak fit. HiLo Active gerak 
lebih gesit.

Dari kutipan terlihat bahwa iklan HiLo  Active  tidak memiliki 
dialog dari orang dewasa yang menjadi model dalam iklan. Dialog atau 
pengucapan hanya diucapkan oleh narator sehingga dalam penelitian ini 
bahasa dilihat dari pengucapan narator saja. Hal tersebut berbeda dengan 
iklan HiLo lainnya, seperti iklan HiLo School dan iklan HiLo Teen. Kata-
kata yang digunakan narator ada yang menggunakan bahasa baku dan 
nonbaku. Bahasa baku terlihat dari adanya kalimat HiLo Active gerak lebih 
gesit, sedangkan bahasa nonbaku terlihat dari kalimat tetap gesit saat yang 
lain udah gak fit. Hal yang membuat kalimat tersebut mengandung bahasa 
nonbaku karena adanya kata gak. Padahal, jika ingin menjadi bahasa baku 
kata gak diganti dengan kata tidak dan menambahkan kata “Su” didepan 
kata “udah” dengan itu akan menjadi tetap gesit saat yang lain sudah tidak 
fit. 

Pelanggaran yang telah dilakukan iklan Hilo Active di atas menurut 
EPI yaitu penggunaan bahasa yang kurang baku , tertera pada “1.2 Bahasa 
1.2.1 Iklan harus disajikan dalam bahasa yang bisa dipahami oleh khalayak 
sasarannya, dan tidak menggunakan persandian (enkripsi) yang dapat 
menimbulkan penafsiran selain dari yang dimaksudkan oleh perancang 
pesan iklan tersebut”. Selain itu ada satu lagi pelanggaran yang dilakukan 
oleh iklan tersebut yaitu ketika seorang wanita melakukan adegan yang 
tidak wajar, sebagai seorang wanita kantoran bukannya memperlihatkan 
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yang seharusnya namun malah melakukan hal yang biasanya wanita 
laukan pada umumnya yaitu dengan jalan ditiang dan menaiki eskavator 
tukang pembersih kaca. Hal tersebut sangat tidak wajar yang seharusnya 
tidak ditontonkan kepada khalayak umum. Pelanggaran tersebut tertera 
pada Etika Pariwara Indonesia (EPI)  pasal “1.11 yang menyatakan tentang 
Keselamatan Iklan, yaitu iklan tidak boleh menampilkan adegan yang 
mengabaikan segi-segi keselamatan, utamanya jika ia tidak berkaitan 
dengan produk yang diiklankan”.

Dari tayangan iklan Nutrilon Royal 3 sudah memperlihatkan iklan yang 
secara semiotika adalah iklan yang cukup baik, dengan tidak menampilkan 
produk di dalam iklan tersebut. Iklan pertama ditayangkan sekitar tahun 
pertengahan 2010 dengan tipe iklan yang berbeda dengan iklan-iklan para 
pesaingnya. Iklan ini dibuat dengan menampilkan perjalanan anak-anak 
yang sedang berimajinasi tentang hidup mereka di masa yang akan datang. 
Iklan pertamanya ber-tagline “Life is an Advanture” yang melambangkan 
hidup adalah pertualangan. Iklan yang selanjutnya ber-tagline “Life Starts 
Here” yang melambangkan hidup berawal dari sini. Iklan yang ber-tagline 
“Life Starts Here” ini di tampilkan di televisi sekitar akhir 2012 dan masih 
bertahan sampai sekarang. Iklan ini menampilkan setiap adegan dengan 
memberikan imajinasi seorang anak dengan berbagai karakter yang 
berbeda dan dengan cita-cita yang berbeda. Iklan ini seakan-akan mengajak 
kita untuk menghayal akan apa yang akan kita capai nanti dengan setting 
latar yang berbeda-beda di setiap adegan membuat kita melihat iklan ini 
dengan terpotong-potong dan tidak saling berkaitan. Di satu pihak iklan 
ini mejadi iklan yang inspiratif akan tetapi ada beberapa adegan yang 
ditampilkan yang layak untuk dijadikan pertimbangan perusahan dalam 
menanyangkan iklan tersebut

Gambar 2. Contoh Iklan Nutrilon Royal 3 “edisi Life Starts Here

Dari permuculannya iklan Nutrilon Royal 3 sudah memperlihatkan 
iklan yang secara semiotika adalah iklan yang cukup baik, dengan 
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tidak menanpilkan produk di dalam iklan tersebut. Iklan pertama di 
tanyangkan sekitar tahun pertengahan 2010 dengan type iklan yang 
berbeda dengan iklan-iklan para pesaingnya. Iklan ini dibuat dengan 
menampilkan perjalan anak-anak yang sedang berimajinasi tentang 
hidup mereka di masa yang akan datang. Iklan pertamanya ber-tagline 
“Life is an Advanture” yang melambangkan hidup adalah pertualangan. 
Iklan yang selanjutnya ber-tagline “Life Starts Here” yang melambangkan 
hidup berawal dari sini. Iklan yang ber-tagline “Life Starts Here” ini di 
tampilkan di televise sekitar akhir 2012 dan masih bertahan sampai 
sekarang. Iklan ini menampilkan setiap adegan dengan memberikan 
imajinasi seorang anak dengan berbagai karakter yang berbeda dan 
dengan cita-cita yang berbeda. Iklan ini seakan-akan mengajak kita 
untuk menghayal akan apa yang akan kita capai nanti dengan setting 
latar yang berbeda-beda di setiap adegan membuat kita melihat iklan 
ini dengan terpotong-potong dan tidak saling berkaitan. Di satu pihak 
iklan ini mejadi iklan yang inspiratif akan tetapi ada beberapa adegan 
yang ditampilkan yang layak untuk dijadikan pertimbangan perusahan 
dalam menanyangkan iklan tersebut. Ada beberapa pelanggaran iklan 
Nutrilon Royal 3 yang sebetulnya tidak patut untuk ditampilkan.

Gambar 3. Contoh Iklan Nutrilon Royal 3 yang sedang berdiri di atas meja pengadilan

Salah satunya adegan ini sangat tidak mendidik, karena adegan ini 
menampilkan pemberontakan terhadap hukum dan lembaga-lembaga 
terkait. Ini merupakan sebuah hal yang tidak selayaknya dilakukan 
oleh sesorang dalam mendidik anak, karena dapat menimbulkan 
pemikiran anak bahwa hukum dan lembaga-lembaga terkait adalah 
hal yang tidak perlu dihormati. Anak tersebut berdiri di atas meja 
dan sambil memegang palu dapat dilihat betapa memberontak anak 
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tersebut dan menggambarkan ketidakpercayaan terhadap hukum dan 
lembaga-lembaga terkait. Pelanggaran tersebut tercantum dalam EPI 
yaitu pasal 1.10 yang menyatakan bahwa Kekerasan Iklan tidak boleh 
– langsung maupun tidak langsung – menampilkan adegan kekerasan 
yang merangsang atau memberi kesan membenarkan terjadinya 
tindakan kekerasan.

Gambar 4. Contoh Iklan Nutrilon Royal 3 sedang adegan berciuman

Dalam Iklan Nutrilon Royal 3 menampilkan adegan dimana 
bercimuan ini sangatlah memalukan karena menampilkan hal “cabul” 
yang dilakukan oleh balita, secara agama pun ini tidak diperbolehkan 
karena tidak mendidik dan sangat “pornografi”. Padahal kita tahu ini 
adalah iklan yang ditujukan untuk para ibu yang mempunyai anak 
balita, tetapi adegan seperti ini seharusnya tidak ditampilkan, karena 
nantinya akan timpul persepsi yang berbeda terhadap pemikiran iklan 
yang sudah baik secara adegannya dari awal.

Dengan secara “close up” adegan ini seakan-akan pembuat ingin 
mengajarkan terhadap anak-anak bersikap untuk “cabul” padahal itu 
sangat tidak dianjurkan dan sangat bertentangan dari segi etika, agama 
dan hukum. Pelanggaran tersebut tercantum pada EPI yaitu pasal 1.26 
yang menyatakan bahwa Pornografi dan Pornoaksi Iklan tidak boleh 
mengeksploitasi erotisme atau seksualitas dengan cara apa pun, dan 
untuk tujuan atau alasan apa pun. Berdasarkan Kode etik periklanan 
iklan ini sudah melanggar etika yang seharusnya dipatuhi oleh setiap 
insan periklanan, dalam hal ini ada beberapa hal yang melanggar 
etika periklanan. Pornografi yang ditampilkan sudah melanggar kode 
etik periklanan, apalagi ini dilakukan oleh anak di bawah umur dan 
dikonsumsi oleh publik. Seharusnya menjadi pertimbangan perusahaan 
dalam menayangkan iklan tersebut.
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Dan iklan tersebut juga melanggar Undang–Undang Nomor 24 
Tahun 1997 Tentang Penyiaran pasal 42.b yang berbunyi: “Promosi 
barang dan jasa yang berlebihan-lebihan dan yang menyesatkan, baik 
mengenai mutu, asal isi, ukuran, sifat”. Dilihat dari sudut pandang 
mana saja, iklan di atas melanggar hukum dan etika yang sudah 
ditetapkan, namun tindakan lebih lanjut yang sangat jarang dilakukan 
dari pihak yang berkewajiban juga masih jarang dilakukan. Semoga 
dunia periklanan semakin baik seiring perkembangan dunia dan para 
pengiklan semakin kreatif tanpa melanggar hukum atau etika dan 
konsumen menjadi semakin cerdas memaknai kata.
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Parfum yang Membuat Bidadari Muncul

Iange Natangsa

Perkembangan teknologi media semakin maju sehingga menuntut 
pemasaran untuk mendapatkan cara yang terbaik dalam menguasai dan 
mempertahankan wilayah pasarnya. Perkembangan pasar yang telah 
mempengaruhi strategi dalam menawarkan dan memasarkan produk. 
Semakin maraknya iklan bertebaran di berbagai media massa baik 
media cetak maupun media elektronik serta di tepi jalan menjadikan 
iklan bagian dari kehidupan kita sehari-hari.

Pada dasarnya, periklanan merupakan bagian dari komunikasi 
massa yang memiliki tujuan untuk memperkenalkan suatu produk 
barang ataupun jasa. Iklan dibuat semenarik mungkin, sehingga 
terkadang dapat dinilai terlalu berlebihan, serta mengabaikan sisi 
psikologi, sosiologi, ekologis dan estetika penonton atau sasaran 
produk yang diiklankan. Secara sederhana iklan didefinisikan sebagai 
mengupayaan suatu pesan penjualan yang persuasif mungkin kepada 
calon pembeli yang paling tepat atas suatu produk berupa barang atau 
jasa tertentu dengan biaya yang semurah-murahnya (Santosa, 2002:4). 
Sehingga iklan memiliki tujuan untuk mendorong dan membujuk atau 
mempengaruhi sikap seseorang agar melakukan sesuai dengan isi pesan 
itu sendiri. Iklan merupakan suatu bentuk komunikasi pemasaran. 
Kekuatan iklan yang utama adalah kemampuannya untuk menjangkau 
khalayak dalam jumlah yang sangat banyak. Iklan juga menyampaikan 
informasi yang dapat digunakan konsumen untuk memutuskan pilihan 
produk. Selain itu iklan berguna untuk mengingatkan konsumen pada 
produk serta sebagai penyampaian pesan persuasif tentang suatu merek 
dan menciptakan kesan positif terhadap produk.

Sebuah iklan untuk dapat menjangkau semua lapisan masyarakat 
dibutuhkan media sebagai sarana yang tepat untuk menyebarkan informasi 
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secara efektif, sehingga iklan dapat penyampaikan pesan yang tepat dan 
sampai pada khalayak yang potensial. Sekarang ini ialah era-nya media 
baru. Media baru berangkat dari logika lonvergensi media, selain itu 
media baru juga mempunyai ciri khas yang pada dasarnya berumpu pada 
pola komunikasi berjejaring masyarakat di seluruh dunia yang saling 
berhubungan. Hal ini bisa kita lihat melalui teknologi internet, smart phone. 
Media baru berakar dari digitalisasi dan virtualisasi (Lister et al 2003:13). 
kunci dari konsep media baru adalah digitalisasi seringkali merujuk pada 
penggunan teknologi computer, atau semcamnya pengertian atas kontra 
terhadap suatu yang bersifat “analog”. Digitalisasi merupakan sebuah proses 
input data kemudian dirubah dalam bentuk data numeric. Pemahaman 
tentang digitalisasi seringkali dipermudah dengan gambaran bentuk data 
analog. Seperti foto, diagram, video dan sebagainya yang dirubah dalam 
bentuk data digital seperti data online, cakram digital atau drive memory 
(Lister et al, 2003: 2013)

Teknologi internet yang semakin canggih dan terus berkembang, 
iklan semakin mudah untuk akses dan disebarluaskan. Dengan adanya 
Youtube, perusahaan tidak mesti membayar jasa penayangan iklan. Cukup 
hanya dengan memasukkan video iklan atau nama lainnya mengupload., 
perusahaan sudah bisa memasarkan iklannya secara mudah dan tanpa 
dipungut biaya berapapun. Hal inilah yang membuat konten iklan lebih 
bebas untuk berekspresi sesuka hati sehingga isi iklan yang berbau hal-hal 
yang negatif semakin merajalela dimana-mana.

Produsen terkadang kurang memperhatikan masalah nilai moral 
dan etika dalam proses periklanan di tengah persaingan dunia bisnis 
yang ketat. Hal ini seakan memuat masalah etika dikesampingkan 
hanya demi memenangkan persaingan pasar. Produsen seringkali 
melebih-lebihkan informasi dan bukan menginformasikan produknya 
yang dibutuhkan oleh konsumen melainkan mempengaruhi bahkan 
menciptakan produk baru (Junaedi, 2010: 65).

Salah satu contohnya iklan parfum Axe yang diperankan oleh artis 
cantik Luna Maya yang berpenampilan seksi dan juga menggoda. Iklan 
parfume Axe ini sudah sangat jelas sekali melanggar Etika Periklanan 
Indonesia (EPI) dimana dalam iklan tersebut menampilkan beberapa 
wanita cantik yang berdandan layaknya bidadari yang memakai baju 
sangat minim dan terlihat seksi juga menggoda. 
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Pornografi sudah banyak kita kenal, bahkan konsep pornografi 
ini paling umum dikenali karena sifatnya yang mudah dikenal, mudah 
ditampilkan, dan mudah dicerna. Pornografi adalah gambar-gambar 
perilaku pencabulan yang lebih banyak menonjolkan tubuh dan alat 
kelamin manusia. Sifatnya yanh seronoh, jorok, vulgar, membuat orang 
yang melihatnya terangsang secara seksual. Pornografi dapat diperoleh 
dalam bentuk foto, poster, famlet, gambar video, film, dan gambar 
VCD, termasuk pula dalam bentuk alat visual lainnya yang membuat 
gambar atau kegiatan pencabulan (porno) (Bungin, 2014: 341).

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 sesksual bagi yang melihatnya. 
Pornoaksi pada awalnya adalah aksi-aksi subjek-objek seksual yang 
dipertontonkan secara langsung dari seseorang kepada orang lain, 
sehingga menimbulkan rangsangan seksual bagi seseorang termasuk 
menimbulkan hysteria seksual di masyarakat (Bungin, 2014: 342).

Gambar 1 & 2. Iklan Parfume Axe “Versi Kencan Dengan Bidadari” 
yang melanggar EPI

Dari adegan gambar di atas jelas sekali memperlihatkan beberapa 
adegan yang tidak boleh dilakukan seperti adegan wanita yang tidur 
disamping pria tersebut dengan posisi yang hot dan juga memamerkan 
beberapa sisi bagian tubuh wanita tersebut. Ada juga adegan dimana 
salah satu seorang bidadari tersebut sedang mengocok-ngocok botol 
yang ada di tangan kanannya serta melihat kehadapan seorang pria 
yang sangat penuh gairah sudah tidak kuat menahan nafsu.

Iklan ini dinilai melanggar pedoman perilaku sebagai pelanggaran 
kode etik dengan bentuk pelanggaran Pornografi dan Pornoaksi. 
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Sedangkan ketentuan yang telah ada di dalam buku peraturan Etika 
Pariwara Indonesia tentang tata karma pada poin 1.26 yang menyatakan 
bahwa “Iklan tidak boleh mengeksploitasi erotisme atau seksualitas 
dalam bentuk dan dengan cara apa pun”. Dalam Undang-Undang No. 
8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pada Pasal 17 ayat 1 
tercantum: huruf f yang melanggar etika dan ketentuan peraturan 
perundang undangan mengenai periklanan.

Sedangkan dalam Al Quran terdapat dalam surat An-Nur ayat 30-
31 Yang berbunyi “katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: 
“hendaklah mereka menahan padangan dan memelihara kemaluannya 
yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah 
maha mengetahui apa yang mereka perbuat”. Katakanlah kepada 
wanita yang beriman “hendaklah mereka menahan pandangannya, 
kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, 
kecuali yang biasa nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka 
menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan 
perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau 
ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera 
suami mereka, atau saudara laki-laki mereka, atau putera-putera 
saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, 
atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau 
pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunya keinginan (terhadap 
wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. 
Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan 
yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada 
Allah. Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung”.

Iklan bisa memberikan pemahaman khalayak atas pesan 
mempengaruhi khalayak dalam melakukan suatu tindakan suatu 
produk yang juga dapat menimbulkan pemahaman baru terhadap 
produk tersebut bukan sebagai salah satu hiburan semata namun 
juga sebuah pembenaran budaya, kepercayaan, atau bahkan sikap 
dan berperilaku. Dampak negatif porno bagi khalayak, salah satunya 
adalah mengubah perilaku normal menjadi abnormal. Sikap terhadap 
pencarian kepuasan di dunia nyata dan abnormally seksual sebagai 
tindakan normal dan wajar. 
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Ismail dan di Yogyakarta tempatnya berada 
di Taman Budaya Yogyakarta. Akhir ini selalu 
mendapatkan job dalam bidang videography 
dengan menghubungi instagram yaitu @idijafar 
beserta email mjafarsidiq06@gmail.com.

Muhammad Rifqi adalah mahasiswa Universitas 
Muhammadiyah Yogyakarta yang mengambil 
jurusan Ilmu Komunikasi konsentrasi advertising. 
Rifqi berkelahiran tanggal 31 Juli 1996, anak 
pertama dari tiga bersaudara. Sebagai mahasiwa 
dia juga pernah aktif dalam Fotka (Fotografi 
Komunikasi). Rifqi ini juga pecinta sepak bola 
local, dan juga bisa ditemukan di twitter 
@mhmdrifqii_

Yuli Kurniawan adalah mahasiswa aktif 
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 
yang mengambil jurusan Ilmu Komunikasi 
konsentrasi Advertising. Penulis kelahiran 18 juli 
1995 ini adalah anak kedua dari tiga bersaudara. 
Yuli Kurniawan beralamat di Kembangarum 
XIV Rt 01 Rw 28, Ngemplak, Donokerto, 
Turi, Sleman, Yogyakarta. Selain aktif sebagai 
mahasiswa Yuli Kurniawan juga aktif dalam 
hobi handlettering dan  freelance desain grafis. 
Untuk melihat keseharian penulis juga aktif 
di sosial media instagram @kurniawarn dan 
Twitter @kurniawarn.

Puja Rahmatullah Baderan, mahasiswa 
kelahiran Gorontalo 27 juli 1996 ini sedang 
menduduki bangku kuliah di Universitas 
Muhammadiyah Yogyakarta mengambil 
jurusan Komunikasi. Dia kerap dipanggil puja,  
pernah menjadi ketua divisi 8 OSIS SMA N 3 
Gorontalo pada bagian olahraga dan kesehatan 
dan juga sedang tergabung dalam ukm basket 
FISIPOL UMY. Desain grafis dan olahraga 
menjadi kesukaannya.
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Ahmad Zaenal Arifin, lahir pada tanggal 
12 september 1996, anak ke tiga dari tiga 
bersaudara. sedang berkuliah di Universitas 
Muhammadiya Yogyakarta sejak tahun 2015, 
dengan jurusan Ilmu Komunikasi konsentrasi 
advertising. Dia aktif dalam kepengurusan 
organisasi Cara Bising Kreatif.

Nadia Choirunisa lahir di Magelang, 06 
Agustus 1997 anak pertama dari 2 bersaudara, 
belum menikah, Islam, menempuh pendidikan 
di SMP N 1 Mngkid pada tahun 2009-2012 dan 
kemudian melanjutkan pendidikan di SMA N 
1 Mertoyudan pada tahun 2012-2015. sekarang 
penulis sedang mengejar gelar Sarjana S1 Ilmu 
Komunikasi di Universitas Muhammadiyah 
Yogyakarta.

Efita Febriana merupakan anak ke-2 dari dua 
bersaudara. Lahir tepat pada tanggal 28 Februari 
1997 di Kediri, Jawa Timur. Ia merupakan 
alumni dari SMA Negeri 5 Kediri. Dan saat ini 
ia sedang menempuh pendidikan di Universitas 
Muhammadiyah Yogyakarta dengan jurusan 
Ilmu Komunikasi tepatnya di konsentrasi 
advertising. Ia pernah menjuarai ajang kompetisi 
MedkomFair 2017 sebagai juara 1 lomba essay. 
Tak hanya itu, ia bahkan pernah mengikuti 
kompetisi bergengsi kalangan mahasiswa yakni 
Ajisaka UGM  2017 dibidang iklan dengan 
menciptakan sebuah karya berjudul “Yuk Cerita 
Bung” meskipun pada akhirnya ia tak sampai 
menjadi finalis di ajang tersebut. Baginya, iklan 
memiliki kemampuan yang potensial dalam 
menyelematkan suatu bisnis itulah sebabnya ia 
sangat tertarik dengan dunia periklanan. 
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Novia Hapsari Ayuningtyas lahir di Yogyakarta, 
24 Maret 1997. Anak sulung dari empat 
bersaudara. Menempuh pendidikan di SD 
Adisucipto 1 pada tahun 2003-2009, kemudian 
SMP Negeri 14 Yogyakarta pada tahun 2009-
2012, dan dilanjut menempuh pendidikan di 
SMK Negeri 7 Yogyakarta pada tahun 2012-
2015. Sekarang, Novia merupakan mahasiswa 
Ilmu Komunikasi dengan Konsentrasi 
Advertising di Universitas Muhammadiyah 
Yogyakarta.

R Anggit Dwi Prayoga, pemuda kelahiran 
Boyolali tanggal 30 Oktober tahun 1997, 
merupakan anak ke dua dari tiga bersaudara. 
Penulis yang biasa di panggil Anggit ini sedang 
melanjutkan pendidikan Strata satu di Fakultas 
Ilmu Sosial dan Politik prodi Ilmu Komunikasi  
konsentrasi Advertising di kampus Universitas 
Muhammadyah Yogyakarta. Mempunyai hobi 
bermain game komputer dan menonton film. 

Kemala Herlinda Duanti lahir di kota yang 
khas dengan sate yaitu blora. Lahir pada 05 
Nopember 1996, anak kedua yang lahir dari 
pasangan Gianto dan Siti Masfuatan. Pernah 
bersekolah di SD N Tempelan 1 Blora selama 
6 tahun, kemudian melanjutkan ke SMP N 1 
Blora selama 3 tahun dan pernah bersekolah di 
SMA N 2 Blora selama 3 tahun. Saat  ini sedang 
aktif kuliah di Universitas Muhammadiyah 
Yogyakarta program Studi Ilmu Komunikasi 
konsetrasi advertising. Bisa dihubungi melalui 
email di : kherlin52@gmail.com.
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Eko Fajar Hidayah, lahir di Pagatan 23 
Oktober 1997. Ia adalah anak sulung dari 
dua bersaudara, dengan hobi bermain game. 
Memulai pendidikan dari TK Tunas bangsa, 
lalu melanjutkannya ke SDN 2 Tegalrejo. Setelah 
lulus sekolah dasar ia dikirim orang tuanya 
untuk belajar di Pondok Pesantren Darul Hijrah 
terhitung sejak kelas 1 SMP hingga Kelas 3 
MA dan lulus pada tahun 2015. Sekarang (saat 
penulisan buku) dia masih berstatus sebagai 
Mahasiswa Universitas Muhammmadiyah 
Yogyakarta, jurusan Ilmu komunikasi di 
konsentrasi Advertising angkatan 2015. Sejak 
kecil ia bercita-cita untuk menjadi seorang 
dokter. Dalam hal menulis, ia sama sekali belum 
terlalu banyak pengalaman. Namun, sejak kecil 
ia sangat sering berkecimpung dalam hal yang 
berbau seni. Untuk mengetahui lebih tentang 
penulis bisa follow akun Instagram @fajarjuplee.

Dias Iswari, biasa dipanggil Dias atau Iyas. 
Dias lahir pada tanggal 03 November 1996 
hari Minggu di Jakarta. Dias merupakan anak 
pertama dari dua bersaudara. Dias merupakan 
alumi SMA N 2 Sleman. Saat ini Dias menempuh 
pendidikan di Universitas Muhammadiyah 
Yogyakarta (UMY) jurusan ilmu komunikasi 
kosentrasi Advertising. Akun media sosial Dias 
adalah dhiasiswari untuk instagram dan line.    

Sabilla Dian Fargyani Sunarya lahir di 
Pangandaran, 16 Oktober 1996.  Lahir sebagai 
anak kedua dari pasangan Yaya Sunarya dan 
Yanyan Nuryani. Menempuh pendidikan 
di SMP Negeri 1 Ciamis pada tahun 2009-
2012, kemudian melanjutkan pendidikan di 
SMA Negeri 1 Tasikmalaya pada tahun 2012-
2015. Saat ini dia merupakan mahasiswa 
Ilmu Komunikasi konsentrasi adverstising di 
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 
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Rizky Aditya Taruna, dilahirkan di Yogyakarta 
pada hari Rabu tanggal 11 Desember 1996. 
Anak pertama dari dua bersaudara pasangan 
dari Iwan Taruna Siddik dan Dwi Wahyuni 
Endahsari. Penulis menyelesaikan pendidikan di 
Sekolah Dasar Masjid Syuhada pada tahun 2009. 
Pada tahun itu juga dia melanjutkan pendidikan 
di SMP Muhammadiyah 3 Yogyakarta dan 
lulus pada tahun 2012. Kemudian melanjutkan 
pendidikan di SMAN 1 Kasihan dan lulus pada 
tahun 2015. Setelah itu Rizky melanjutkan 
pendidikan di Perguruan Tinggi Swasta, 
tepatnya di Universitas Muhammadiyah 
Yogyakarta (UMY) Fakultas Ilmu Sosial dan 
Politik (FISIPOL) dan mengambil konsentrasi 
Advertising/Periklanan dan saat ini masih 
menjadi mahasiswa aktif.

Rafi Muhammad, berasal dari Kota 
Palembang,dia lahir di Purwodadi,3 Maret 1997.
Lahir  dari pasangan Bapak Sri Harjoyo dan Ibu 
Hermin Andriyani dia anak ketiga dari empat 
bersaudara,sedang berkuliah di Universitas 
Muhammadiyah Yogyakarta di jurusan Ilmu 
Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik.

                     

Lufti Rivandito, yang biasa dipanggil Ivan, lahir 
di Jakarta pada tanggal 4 Februari 1997, anak 
kedua dari pasangan Prasetyo Panduwiguno 
dan Indah Setiawati ini sedang berusaha 
menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas 
Muhammadiyah Yogyakarta program studi 
Ilmu Komunikasi. Hobi bermain musik dan 
penggemar sepak bola. Penulis dapat dihubungi 
melalui rivandito97@gmail.com.  
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Amarta Ghofur biasa di panggil Amar seorang 
lelaki lahir di Bantul pada tanggal 28 bulan Juni 
tahun 1997 yang sedang berusaha mendapatakan 
gelar S.Ikom di Universitas Muhammadiyah 
Yogyakarta (UMY) dan sedang berusaha 
menjadi demisioner di Korps Mahasiswa Ilmu 
Komunikasi UMY (KOMAKOM), Doakan 
cepat selesai yak!. Oh iya For Your Information 
penulis ini orang nya juga easy going kok jadi 
kalau mau kenal lebih dekat dengan penulis satu 
ini nggak perlu malu yak bisa langsung di follow 
Instagram nya @amarta_11. Thank you!

Rashif Hibatullah, lahir pada tanggal 10 
September 1996, anak pertama dari pasangan 
Ruhyana dan Fitri Arofiati ini sedang berusaha 
menyelesaikan pendidikan di Universitas 
Muhammadiyah Yogyakarta. Untuk mengenal 
lebih lanjut bisa memfollow akun social media 
instagram di @hbtlhrashif.

Siti Syarifah Nur’Aini, biasa dipanggil syarifah. 
Lahir 13 Januari di Kotabumi Lampung Utara. 
Mahasiswa Ilmu Komunikasi 2015 Konsentrasi 
Advertising FISIPOL Universitas Muhammadiyah 
Yogyakarta. Paling suka MotoGP apalagi sama 
Valentino Rossi.  Suka dengerin melody dalam 
puisi Panji Ramdana. Ada Nasehat Yang Selalu 
Teringat Sebaik-Baiknya Manusia adalah dia Yang 
Bisa Membawa Kebaikan dan Manfaat Untuk 
Orang Lain. Itu aja Terimakasih

Rari Prajna yang akrab dipanggil Rari adalah 
seorang mahasiswa yang sedang menempuh 
pendidikan Advertising di Universitas Muham-
madiyah Yogyakarta. Bekerja sambilan sebagai 
pengisi musik akustik di beberapa café. Hobi 
ketawa dan bermain musik. Penulis bisa 
dihubungi melalui rariprajna@gmail.com.
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Iange Natangsa atau biasa dipanggil “Ian”. 
Lahir di Bandar Lampung: 05 April 1996. 
Sedang menempuh Pendidikan di perguruan 
tinggi Daerah Istimewah Yogyakarta. Tepatnya 
di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Prodi 
Ilmu Komunikasi angkatan 2015. Hobbi 
fotografi dan juga membaca novel. Salah satu 
novel favorit  adalah “Shelock Holmes” karya 
Almarhum Sir Arthur Conan Doyle.

Seorang remaja yang mempuyai banyak mimpi, 
dan sejuta impian ini bernama Febrianto 
Dian Nugroho yang lahir di Semarang pada 
tanggal 22 di bulan yang penuh kasih sayang di 
tahun 1997. Febri adalah anak ketiga dari tiga 
bersaudara ini yang selalu mendapat perhatian 
dari kakak – kakaknya. Lahir di semarang 
kemudian besar di yogyakarta ini sekarang 
seorang mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi 
yang berkonsentrasi di advertising universitas 
Muhammadiyah Yogyakarta angkatan 2015. 
Dengan sejuta mimpinya ia berusaha dengan 
sepenuh tenaga untuk meraihnya, mohon doa 
nya semoga mimpi – mimpi nya tercapai. Amin.

Naufal Muhammad Jundan biasa dipanggil 
Jundan, 20 tahun, dan tempat tanggal lahir, 
Sleman, 16 Oktober  1997. Asal dari Jawa 
Timur, Kota Probolinggo yang terkenal kota 
mangga dan anggur, anggur merah pun bisa 
jadi (becanda). Sekarang kuliah di Universitas 
Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), jurusan 
Ilmu Komunikasi dan sekarang  semerter 
6. Tapi memilih untuk fokus di mata kuliah 
Advertising/Periklanan. Hobi bikin video di 
YouTube dan Instagram, ya soalnya penghasilan 
dari sosial media juga lumayan haha. Tapi 
bukan karena uang aku berkarya di YouTube 
dan Instagram, hanya saja aku suka membuat 
video-video ga jelas gitu, tapi entah kenapa 
mereka banyak yang suka dan banyak yang 
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tidak suka. Karya yang pernah dibuat di tahun 
ini yaitu video Wedding (video nikah) , video 
dokumentasi acara-acara gede gitu juga. Bagian 
videographer dan editor inframe. Cita-cita ingin 
menjadi sutradara periklanan di Indonesia yang 
profesional. Terimakasih!


