
BAB V 

MAKNA IKLAN DIKAITKAN DENGAN ETIKA PARIWARA INDONESIA (EPI) 

  Kode etik merupakan tuntutan bagi terbinanya dunia periklanan yang tertib, 

bersih, sehat dan bertanggung jawab. Kode etik periklanan dibuat oleh pemerintah dengan 

melibatkan berbagai pihak, untuk mengatasi kebingungan informasi di dalam iklan. 

Mengklaim sebuah iklan melanggar etika, ketika iklan yang bersangkutan menabrak 

konvensi bersama yang dibangun  Dewan Periklanan Indonesia (DPI) yang diberi nama 

Etika Pariwara Indonesia (EPI) (Junaedi,2009:211). Etika Pariwara Indonesia ialah 

ketentuan-ketentuan normatif yang menyangkut profesi dan usaha periklanan yang telah 

disepakati untuk dihormati, ditaati, dan ditegakkan oleh semua asosiasi dan lembaga 

pengembannya (EPI,2007:18). Setelah mengetahui makna iklan XL (versi “sulap” dan 

versi “korban ketagihan SMS”) serta makna iklan As (versi “kumpul-kumpul” dan “versi 

dongeng”), maka penulis akan mengaitkan iklan-iklan tersebut dengan Etika Pariwara 

Indonesia (EPI). Tipe-tipe pelanggaran yang digunakan adalah sebagai berikut : 

1.1 Perbandingan Harga  

Saat ini ponsel telah menjadi kebutuhan hidup masyarakat Indonesia. Hampir 

semua kalangan memiliki ponsel. Indonesia juga memiliki banyak operator selular yang 

ingin terus menambah konsumen. Ditengah persaingan antar operator selular tersebut, 

banyak iklan operator selular yang muncul setiap hari, diantaranya kartu As dan kartu 

XL. Para operator selular tersebut mempromosikan tarif yang bersaing demi 

memperebutkan konsumen potensial. Perebutan konsumen dengan cara 

mempromosikan tarif yang bersaing, seringkali menggunakan cara-cara yang tidak 

sehat, seperti menyindir tarif produk pesaing dalam iklannya. Seringkali sebuah iklan 

provider dengan sengaja menampilkan atribut khas pesaing dengan gaya yang tersirat 

namun jelas untuk dibandingkan dengan produk yang diiklankan. Tentu saja dalam 

perbandingan tersebut, produk yang diiklankan diceritakan lebih baik dari produk 

pesaing. Peraturan mengenai perbandingan harga telah diatur dalam Etika Pariwara 



Indonesia, namun pembuat iklan terutama iklan operator selular seringkali 

mengabaikannya.  

 

1.1.1 Perbandingan Harga Pada Iklan XL versi “Sulap” 

a. Korpus 9 

   

 Korpus 12, yang ditayangkan pada detik ke 00:10 menggunakan setting di 

sebuah café. Café merupakan tempat yang ramai pengunjung, sehingga setting 

tersebut tepat digunakan untuk mendukung cerita tentang sulap yang akan 

disaksikan orang banyak. Ditunjukkan dua buah gelas yang awalnya berwarna 

putih berubah warna menjadi merah dan biru. Gelas merah bertuliskan 20, dan 

gelas biru bertuliskan 25. Di Indonesia, warna merah dan putih dari kartu selular 

identik dengan kartu As, sehingga gelas berwarna merah tersebut 

diinterpretasikan sebagai kartu As. Gelas berwarna biru dengan lingkaran 

berwarna kuning diinterpretasikan sebagai kartu XL,karena warna biru dan 

kuning identik dengan indentitas kartu XL. Terdapat narasi suara laki-laki yang 

mengatakan “mana yang lebih bagus? Ayo kita buktikan!”. Makna denotasi 

yang ingin ditunjukkan dari narasi tersebut adalah membandingkan kartu As dan 

kartu XL untuk membuktikan mana yang lebih bagus di antara keduanya. 

Pengambilan gambar pada korpus ini adalah big close up. Big close up hanya 

menampilkan bagian tertentu dari tubuh objek, yaitu tangan yang sedang 

menyulap dua buah gelas. Dengan pengambilan gambar tersebut maka agedan 

tangan yang seang meyulap dan perubahan warna pada gelas tampak jelas. Scene 

ini menggunakan angle kamera eye level untuk memperjelas perbandingan yang 

ada pada gelas tersebut. 



 

 

 

b. Korpus 10 

 

 Pada korpus 13 detik ke 00:12 ditunjukkan gelas berwarna merah yang 

mengeluarkan tulisan „harus bayar tiap sms‟ yang juga berwarna merah dengan 

bayangan berwarna putih. Makna denotasi dari korpus ini yaitu, walaupun kartu 

As tampak memiliki tarif yang lebih murah, yaitu Rp 20,- namun sebenarnya 

lebih mahal dibandingkan kartu XL, karena harus membayar tiap sms. Terdapat 

sound effect suara riuh pengunjung café yang menunjukkan kekecewaan. Sound 

effect tersebut memiliki makna sebagai orang-orang yang tertipu dengan kartu As 

yang tampaknya lebih murah. Mereka kecewa setelah mengetahui bahwa ternyata 

konsumen masih harus membayar tiap SMS. Korpus ini masuk dalam 

pelanggaran perbandingan harga, karena pada korpus selanjutnya  menayangkan 

produk kartu XL yang tarifnya lebih murah. 

c. Korpus 12 

 

 Pada korpus 15 yang ditayangkan pada detik ke 00:16 ditunjukkan gelas 

berwarna biru yang mengeluarkan tulisan „gratis 1000 SMS tiap hari‟, dan 



diperjelas juga dengan narator yang mengatakan “XL gratis 1000 SMS setiap 

hari”. Dalam korpus ini ingin ditunjukkan bahwa selisih tarif telepon kartu XL 

dan kartu As hanya Rp 5,-. Hal tersebut bukan masalah karena sebenarnya kartu 

XL tetap lebih murah, karena memberikan gratis 1000 SMS setiap hari, 

sedangkan kartu As tidak. Tarif SMS diasumsikan sebesar Rp 350,-/sms, jadi 

kartu XL memiliki tarif yang lebih murah dibandingkan kartu As. Kemunculan 

tulisan di bawah gelas tersebut diiringi oleh kertas-kertas berwarna warni yang 

berjatuhan dari atas seperti saat perayaan ulang tahun atau perayaan lainnya, hal 

tersebut menunjukkan sebuah kesenangan bahwa tarif kartu XL lebih murah. 

Dari iklan-iklan yang di teliti, hanya kartu XL versi “sulap” yang melakukan 

pelanggaran dengan membandingkan tarifnya dengan tarif operator lain. Perbandingan 

harga tersebut dilakukan dengan menyamarkan produk pesaing,tidak memperlihatkan 

produk pesaing  secara terbuka. Walaupun tidak secara terbuka namun tetap sangat 

terlihat produk apa yang dibandingkan dengan XL, yaitu kartu As. Kartu XL tidak 

mengindahkan etika pariwara yang telah ada yaitu Etika Pariwara Indonesia yang telah 

mengatur tentang perbandingan harga pada  pasal 1.20 mengenai Perbandingan  Harga, 

yang berisi : Hanya dapat dilakukan terhadap efisiensi dan kemanfaatan penggunaan produk, 

dan harus disertai dengan penjelasan atau penalaran yang memadai 

1.2 Merendahkan Produk Pesaing 

Pasar operator selular di Indonesia sangat besar, karena hampir seluruh kalangan 

masyarakat menggunakan ponsel. Untuk itu operator selular di Indoesia saling gencar 

beriklan. Iklan digunakan untuk membujuk konsumen agar mau menggunakan produk 

yang diiklankan. Persaingan dalam memperebutkan konsumen potensial membuat 

pengiklan melakukan segala cara dalam iklannya. Cara-cara tersebut kadang sampai 

melanggar etika yang berlaku,salah satunya dengan saling menjatuhkan satu sama lain. 

Banyak iklan yang mempromosikan produknya dengan membandingkan produknya 

tersebut dengan dengan produk saingannya dengan cara merendahkan, menjatuhkan, 

maupun mengejek. Di Indonesia beberapa iklan merendahkan produk pesaingnya 

dengan cara menyindir melalui kata-kata maupun perbuatan atau menampilkan gambar 

produk lain dengan disamarkan.  



 

 

 

 

 

1.2.1 Merendahkan Produk Pesaing Pada Iklan XL versi “Sulap” 

a. Korpus 10 

 

 Pada korpus 13 detik ke 00:12 ditunjukkan gelas berwarna merah yang 

mengeluarkan tulisan „harus bayar tiap sms‟ yang juga berwarna merah 

dengan bayangan berwarna putih. Di Indonesia, warna merah dan putih dari 

operator selular identik dengan kartu As, maka dapat diasumsikan bahwa yang 

dimaksudkan dengan gelas merah pada iklan tersebut adalah kartu As. Makna 

denotasi dari korpus ini yaitu, walaupun kartu As tampak memiliki tarif yang 

lebih murah, yaitu Rp 20,- namun sebenarnya lebih mahal dibandingkan kartu 

XL, karena harus membayar tiap sms. Terdapat sound effect suara riuh 

pengunjung café yang menunjukkan kekecewaan. Sound effect tersebut 

memiliki makna sebagai orang-orang yang tertipu dengan kartu As yang 

tampaknya lebih murah. Mereka kecewa setelah mengetahui bahwa ternyata 

konsumen masih harus membayar tiap SMS. Sebelumnya telah dijelaskan 

bahwa korpus ini masuk dalam pelanggaran perbandingan harga, karena pada 

korpus selanjutnya  menayangkan produk kartu XL yang tarifnya lebih murah. 

Dengan perbandingan harga tersebut maka secara otomatis, kartu XL 

merendahkan kartu As.  

b. Korpus 11 



 

 Korpus 14 ini merupakan lanjutan dari korpus 13. Pada detik ke 00:15, 

tulisan „harus bayar tiap sms‟ yang keluar dari gelas merah dihilangkan oleh 

pesulap dengan cara memukulkan tangan ke meja. Makna denotasi dari scene 

tersebut yaitu, kartu As ternyata bukan kartu seluler yang terbaik karena 

masih harus membayar tiap sms, karena itu gelas merah yang 

diinterpretasikan sebagai kartu As dihilangkan dengan cara memukulkan 

tangan ke meja. Tindakan memukul merupakan tindakan yang kasar, apalagi 

ditambah dengan sound effect memukul meja yang keras. Tindakan memukul 

meja untuk menghilangkan gelas berwarna merah yang merupakan 

interpretasi dari kartu As tersebut merupakan perbuatan merendahkan.  

1.2.2 Merendahkan Produk Pesaing Pada Iklan As Versi “Kumpul-Kumpul” 

Korpus 2 

 

Korpus 5 pada detik ke 00:07 ditunjukkan sekumpulan anak muda yang 

sedang membicarakan tarif kartu As. Terdapat seseorang yang mengatakan 

“murahnya beneran nih,nggak sulap-sulapan” Makna denotasi dari narasi 

tersebut menunjukkan sindiran terhadap kartu XL yang sebelumnya 

mengeluarkan iklan dengan tema sulap dan melakukan sindiran terhadap kartu 

As. Makna tersebut dipertegas dengan bahasa non-verbal,yaitu gerakan tangan 

seperti sedang menyulap yang di lakukan oleh sekelompok anak muda tersebut, 

dan diikuti tertawaan yang menunjukan ejekan. Scene tersebut diambil dengan 



group shoot. Pernyataan “murahnya beneran nih” dimaksudkan untuk 

menyanggah iklan kartu XL yang sebelumnya menyindir kartu As dengan 

menunjukkan bahwa kartu As sebenarnya mahal.  

 

1.2.3 Merendahkan Produk Pesaing Pada Iklan As Versi “Dongeng” 

a. Korpus 8 

 

Korpus 8 pada detik ke 00:07 menunjukkan Sule yang berperan sebagai 

pangeran sedang mengatakan ”kesurupan setan mahal tuh”. Dalam kamus 

besar bahasa Indonesia, setan dimengerti sebagai roh jahat yang dipercaya ada 

di tempat-tempat tertentu. Makna denotasi dari narasi tersebut menunjukkan 

ejekan terhadap kartu XL yang sebelumnya mengeluarkan iklan dengan tokoh 

menyerupai kuntilanak. Kuntilanak (bahasa melayu: Pontianak atau 

puntianak,atau sering disingkat kunti) di Indonesia dimaknai sebagai sosok 

hantu atau setan. Kata-kata “setan mahal” yang diucapkan Sule bermakna 

bahwa kartu XL sebenarnya memiliki tarif yang mahal. 

b. Korpus 13 

 

Korpus 13 pada detik ke 00:20 menunjukkan Sule yang mengatakan, 

”dijamin nggak ribet, nggak nakut-nakutin”. Dalam korpus tersebut 



sebenarnya Sule hanya menginformasikan bahwa kartu As memiliki bonus-

bonus yang tidak merepotkan pelanggan dalam menggunakannya. Namun 

terdapat kata-kata ”nggak nakut-nakutin”. Kata-kata tersebut menunjukkan 

ejekan terhadap kartu XL yang sebelumnya mengeluarkan iklan dengan tokoh 

menyerupai kuntilanak yang kehadirannya membuat semua orang di 

sekitarnya takut. 

c. Korpus 19 

 

Korpus 6 pada detik ke 00:27 menunjukkan seseorang yang menyerupai 

kuntilanak jatuh dari atas pohon ke kuda mainan pangeran,sebelumnya 

terdengar suara ”hihihi” yang merupakan suara khas kuntilanak. Narasi 

tersebut merupakan ejekkan terhadap kartu XL yang sebelumnya 

mengeluarkan iklan dengan tokoh menyerupai kuntilanak. Kuntilanak di 

Indonesia dimengerti sebagai sesosok hantu perempuan dengan ciri-ciri yang 

sudah dikenal masyarakat Indonesia yaitu, mengenakan rok terusan lengan 

panjang berwarna putih dan memiliki rambut panjang yang terurai di depan 

wajahnya. Tokoh tersebut yang juga digunakan kartu As untuk menyindir 

kartu XL. 

d. Korpus 20 

 



Korpus tersebut merupakan salah satu scene iklan kartu As versi dongeng. 

Pada detik ke 00:28, Morgan ‟SMASH‟ yang berperan sebagai salah satu 

kurcaci berkata pada seseorang yang menyeruapi kuntilanak, ”tante,salah 

lokasi ya?”,diikuti tertawaan tokoh-tokoh lainnya. Narasi tersebut 

merupakan sindiran terhadap kartu XL yang sebelumnya mengeluarkan iklan 

dengan tokoh menyerupai kuntilanak yang berpindah-pindah lokasi dari 

minimarket,halte,jalanan, dan semua orang yang ditemuinya ketakutan. 

Adegan kuntilanak jatuh ke kuda-kudaan itu menjadi ejekkan dan bahan 

tertawaan tokoh-tokoh dalam iklan As ini. Oleh karena itu, iklan As 

menjatuhkan produk XL karena menjadikannya sebagai bahan tertawaan. 

Banyaknya konsumen potensial di Indonesia membuat operator selular saling 

memperebutkan konsumen melalui iklan-iklannya. Akhirnya, perang iklanpun terjadi 

dengan saling menjatuhkan produk pesaing, dan mengklaim bahwa produknya yang 

terbaik. Etika Pariwara Indonesia telah mengatur hal tersebut pada ayat 1.21 tentang 

Merendahkan, yang berisi : Iklan tidak boleh merendahkan produk pesaing secara 

langsung maupun tidak langsung. 

 

1.3 Pemakaian Kata Gratis 

 Membuat iklan yang bagus sehingga dapat menarik minat konsumen untuk 

menggunakan produknya bukanlah pekerjaan yang mudah. Selain dibutuhkan kreatifitas 

dari pembuat iklan, operator selular juga harus memperhatikan karakteristik dari 

khalayak sasarannya. Salah satu karakter rakyat Indonesia adalah menyukai sesuatu 

yang gratis. Kesempatan inilah yang digunakan operator selular untuk mempromosikan 

produknya dengan memberikan bonus gratis sms, gratis telepon, dan sebagainya. Begitu 

juga yang dilakukan oleh kartu XL dan As dalam iklan-iklannya. Promosi tersebut 

diharapkan dapat menarik minat konsumen untuk menggunakan produk yang 

diiklankan. Namun, seringkali pemberian bonus gratis tersebut tidak benar-benar gratis, 

melainkan terdapat syarat dan ketentuan berlaku yang tidak dijelaskan dalam iklan. Hal 

ini seringkali menjebak konsumen. Tergiur oleh bonus gratis yang ditawarkan oleh 



operator selular, seringkali konsumen justru kecewa dan merasa dirugikan dengan 

syarat dan ketentuan berlaku yang baru diketahui oleh konsumen setelah mereka 

menggunakan produk tersebut. 

 

 

1.3.1 Pemakaian Kata Gratis Pada Iklan XL versi “Sulap” 

a. Korpus 12  

 

Pada korpus 15 detik ke 00:16 terdapat tulisan „Gratis 1000 SMS tiap hari‟. 

Pernyataan tersebut diperjelas secara verbal melalui suara narator yang 

mengatakan “XL gratis 1000 SMS setiap hari”.  Terdapat dua kali pernyataan 

gratis 1000 SMS. Pernyataan tersebut tidak disertai dengan penjelasan syarat dan 

ketentuan yang berlaku. XL memiliki syarat dan ketentuan untuk mendapatkan 

gratis sms tersebut. Namun syarat dan ketentuan tersebut tidak dicantumkan 

dalam iklan. Dalam hal ini XL kurang memberikan informasi secara terbuka. 

Terdapat 2 pelanggaran yang dilakukan dalam korpus ini, yaitu perbandingan 

harga yang telah dijelaskan sebelumnya, dan pemakaian kata gratis. 

a. Korpus 13 

 



Terdapat tulisan “Gratis 1000 SMS tiap hari” pada korpus 16 yang 

ditayangkan pada detik ke 00:17. Sebelumnya, pada korpus 15 juga tercantum 

tulisan yang sama. Tulisan pada korpus 15 tersebut diperjelas pada korpus 16 

ini. Ukuran tulisan pada korpus 15 kecil, karena diletakkan di bawah gelas. 

Pada korpus 15 ini gambar gelas dihilangkan, dan tulisan diperbesar agar 

tampak lebih jelas dan merupakan penegasan kembali bahwa XL memberikan 

gratis 1000 SMS setiap hari. Sama dengan korpus 15, pernyataan gratis pada 

korpus 16 ini juga tidak disertai dengan penjelasan syarat dan ketentuan yang 

sebenarnya diberlakukan oleh XL. Tidak dijelaskan juga apakah gratis 1000 

sms tersebut berlaku ke semua oprator atau ke sesama kartu XL. 

1.3.2 Pemakaian Kata Gratis Pada Iklan As Versi “Kumpul-Kumpul” 

b. Korpus 1 

 

Pada korpus detik ke 00:01 terdapat seorang perempuan yang mengatakan 

“gratis 5000 SMS”. Pernyataan gratis tersebut tidak didukung oleh 

penjelasan syarat dan ketentuan. Padahal untuk mendapatkan gratis 5000 

SMS, konsumen harus memenuhi syarat dan ketentuan yang diberlakukan 

kartu As. Dalam hal ini kartu As kurang terbuka dalam memberikan 

informasi. 

c. Korpus 3 



 

Pernyataan gratis kembali ditayangkan pada korpus 3,detik ke 00:05. 

Dalam scene tersebut, terdapat tulisan “Rp 20/menit+ Gratis 5000 SMS!”. 

Pernyataan gratis tersebut tidak didukung oleh penjelasan syarat dan 

ketentuan. Dalam hal ini kartu As kurang terbuka dalam memberikan 

informasi. Padahal untuk mendapatkan gratis 5000 SMS, konsumen harus 

memenuhi syarat dari kartu As. Dalam korpus itu juga tidak dijelaskan apakah 

gratis SMS tersebut berlaku ke sesama kartu As atau ke semua oprator. 

1.3.3 Pemakaian Kata Gratis Pada Iklan XL Versi “Korban Ketagihan SMS” 

Korpus 15 

 

Pada korpus 15 detik ke 00:21 terdapat tulisan “SMS-an 100% gratis gak 

ada batas ke semua operator”. Pernyataan gratis tersebut ditayangkan 

selama empat detik. Syarat dan ketentuan yang berlaku untuk mendapatkan 

gratis SMS tersebut tidak dijelaskan dalam iklan. Dalam korpus tersebut 

ditampilkan seorang perempuan dengan pengambilan gambar full shoot atau 

seluruh badan. Sebelumnya, perempuan tersebut diceritakan sebagai korban 

ketagihan SMS XL, yang selalu mengetik SMS sampai rambut panjangnya 

terurai ke depan dan membuat semua orang takut. Korpus 15 ini menjelaskan 

bahwa gratis SMS XL dapat membuat seseorang ketagihan SMS. 



5.3.4  Pemakaian Kata Gratis Pada Iklan As versi “Dongeng” 

a. Korpus 11 

 

Pada korpus 11,detik ke 00:12 sampai 00:14, sule yang berperan menjadi 

pangeran dalam kartu As versi dongeng berkata “nelpon 0 rupiah beneran 

pagi,siang, dan malam”. Lalu muncul seorang peri yang memunculkan 

tulisan „nelpon Rp 0‟. Rp 0 sama artinya dengan gratis. Pernyataan tersebut 

tidak dilengkapi dengan syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi konsumen, 

sehingga dapat terjadi salah pengertian dari konsumen. Dalam pernyataannya 

Sule juga mengatakan “beneran pagi,siang,dan malam”. Pernyataan tersebut 

meyakinkan konsumen bahwa gratis telepon tersebut tidak hanya di waktu-

waktu tertentu saja,tetapi benar-benar sepanjang hari. Tidak dijelaskan apakah 

gratis telepon tersebut berlaku ke sesama kartu As atau ke semua operator.  

b.Korpus 13 

 

Pada korpus 13,detik ke 00:17, sule yang berperan menjadi pangeran 

berkata “plus gratis ribuan SMS ke semua operator”. Pernyataan tersebut 

diperjelas dengan tulisan „gratis ribuan SMS ke semua operator‟. 

Pernyataan gratis tersebut tidak dilengkapi dengan syarat dan ketentuan yang 

harus dipenuhi konsumen, sehingga dapat terjadi salah pengertian dari 

konsumen. 



Dari keseluruhan iklan yang diteliti, antara lain : iklan XL versi “sulap”, iklan As 

versi “kumpul-kumpul”, iklan XL versi “korban ketagihan SMS”, serta iklan As versi 

“dongeng”, semuanya melakukan pelanggaran dalam hal pemakaian kata gratis. 

Kesalahan yang dilakukan iklan-iklan tersebut sama, yaitu tidak mencantumkan syarat 

dan ketentuan berlaku yang jelas dalam iklannya. Hal tersebut dapat menimbulkan salah 

persepsi dari konsumen dan akan merugikan konsumen karena konsumen baru 

mengetahui syarat dan ketentuan yang berlaku setelah menggunakan produk tersebut. 

Sebagian iklan juga menimbulkan kebingungan informasi, karena tidak memberikan 

informasi apakah gratis telepon atau sms tersebut berlaku ke sesama operator atau 

seluruh operator. Penggunaan kata gratis tersebut melanggar etika pariwara Indonesia 

pasal 1.5 tentang Pemakaian Kata ”Gratis” 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. 

 

5 . 4  Pelanggaran Bahasa 

 Di tengah persaingan pasar operator selular yang ketat, masing-masing operator 

selular berlomba untuk menjadi yang menonjol diantara yang lainnya. Permainan 

bahasa merupakan salah satu cara untuk mencapai tujuan tersebut.. Permainan bahasa 

dalam iklan operator selular digunakan untuk menciptakan bahasa iklan yang menarik, 

supaya pesannya dapat mudah masuk ke dalam benak konsumen. Pesan yang 

disampaikan tentu saja mengenai keunggulan suatu produk dibanding produk pesaing. 

Tak jarang iklan operator selular menggunakan kalimat-kalimat superlatif, seperti 

„termurah‟, „paling murah‟,dan sejenisnya. Kata-kata tersebut tentu digunakan untuk 

menunjukkan bahwa produknya yang lebih unggul diantara semua produk sejenis. 

Biasanya di dalam iklan tidak dicantumkan bukti yang mendukung. Iklan seharusnya 

tidak hanya berdasar pada sebuah pesan untuk menarik calon konsumen agar 

menggunakan sebuah produk yang ditawarkan, tapi semestinya juga harus 

mengindahkan kode etik periklanan. 

 

5.4.1 Pelanggaran Bahasa Pada Iklan As versi “Kumpul-Kumpul” 



a. Korpus 2 

 

 

Pada korpus 3 detik ke 00:02 terdapat seorang laki-laki yang mengatakan, 

“kartu As nggak terkalahkan donk”.  Kata-kata tersebut memiliki makna 

denotasi bahwa tidak ada produk sejenis yang dapat mengalahkan kartu As 

dalam hal tarif. Kata „nggak terkalahkan‟ memiliki makna yang sama dengan 

kata „paling‟. Pernyataan tersebut tidak didukung oleh bukti keunggulan dari 

otoritas terkait atau sumber yang otentik 

b. Korpus 3 

 

Pada korpus 2 detik ke 00:04, narator pada iklan kartu As versi kumpul-

kumpul mengatakan, “paling murah,ya kartu As”. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa kartu As merupakan kartu dengan tarif yang paling 

murah, dan tidak ada operator selular lain yang lebih murah dari kartu As. 

Pernyataan tersebut tidak didukung oleh bukti keunggulan dari otoritas terkait 

atau sumber yang otentik. 

c. Korpus 4 



 

Iklan kartu As versi kumpul-kumpul kembali menyatakan bahwa 

produknya paling murah. setelah menyatakan melalui bahasa lisan, kini 

diperjelas menggunakan tulisan. Pada detik ke 00:05, terdapat tulisan “kartu 

As paling murah!”. Sama seperti pada korpus sebelumnya,pernyataan 

tersebut juga menyiratkan makna bahwa kartu As merupakan kartu dengan 

tarif yang paling murah, dan tidak ada operator selular lain yang lebih murah 

dari kartu As. Pengulangan makna yang sama ini merupakan penegasan 

kembali pada konsumen bahwa kartu As yang memiliki tarif termurah. 

terdapat Kata „paling‟ pada pernyataan tersebut tersebut tidak didukung oleh 

bukti keunggulan dari otoritas terkait atau sumber yang otentik. 

5.4.2 Pelanggaran Bahasa Pada Iklan As versi “Dongeng” 

a. Korpus 16 

 

Pada korpus 16 detik ke 00:22, terdapat suara narator yang mengatakan 

”hahaha,paling murah ya kartu As”.  Hal tersebut menunjukkan bahwa 

kartu As merupakan kartu dengan tarif yang paling murah, dan tidak ada 

operator selular lain yang lebih murah dari kartu As. Pernyataan tersebut tidak 

didukung oleh bukti keunggulan dari otoritas terkait atau sumber yang otentik. 

b. Korpus 17 



 

Pada korpus 17 detik ke 00:24, kartu As mencantumkan tulisan “Kartu 

As paling murah!”. Sama seperti pada korpus sebelumnya,pernyataan 

tersebut juga menyiratkan makna bahwa kartu As merupakan kartu dengan 

tarif yang paling murah, dan tidak ada operator selular lain yang lebih murah 

dari kartu As. Pengulangan makna yang sama ini merupakan penegasan 

kembali pada konsumen bahwa kartu As yang memiliki tarif termurah. 

Terdapat keterangan dengan tulisan berwarna putih yang tertulis di sebelah 

kiri bawah. Keterangan tersebut tidak terbaca, dan ditayangkan selama 2 detik 

sehingga tidak diperhatikan oleh konsumen. Tidak jelas keterangan apa yang 

tertulis. Kata „paling‟ pada pernyataan tersebut tersebut tidak didukung oleh 

bukti keunggulan dari otoritas terkait atau sumber yang otentik. 

Dari keempat iklan yang diteliti, iklan As versi  “kumpul-kumpul” dan iklan As 

versi “dongeng” melanggar Etika Pariwara Indonesia pasal 1.2 ayat 1.2.2 mengenai 

bahasa. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa : Iklan tidak boleh menggunakan 

kata-kata superlatif seperti ”paling”, ”nomor satu”, ‟top”, atau kata-kata berawalan 

”ter”, dan atau bermakna sama, tanpa secara khas menjelaskan keunggulan tersebut 

yang harus dapat dibuktikan dengan pernyataan tertulis dari otoritas terkait atau 

sumber yang otentik. Kedua versi iklan As sama-sama mengatakan bahwa kartu As 

memiliki tarif yang lebih murah. Pernyataan tersebut tidak diiringi dengan bukti 

pernyataan tertulis dari pihak manapun. 

 

5.5 Rasa Takut dan Takhayul 

Promosi bagi pelaku usaha telekomunikasi di Indonesia merupakan sesuatu yang 

sangat penting karena banyaknya pesaing dalam usaha ini. Promosi,terutama melalui 

iklan televisi membutuhkan biaya yang sangat mahal sehingga promosi diupayakan 



seefektif mungkin,menimbulkan brand awareness di benak konsumen dan mencapai 

sasaran. Untuk mencapai tujuan tersebut, terkadang iklan tidak mengindahkan etika 

yang ada. Yang  terpenting adalah tujuan tersebut tercapai. Karakteristik orang 

Indonesia yang masih mempercayai hal-hal mistis ataupun takhayul menjadi 

kesempatan bagi pengiklan untuk menggunakan hal-hal tersebut dalam materi iklannya. 

Dengan menggunakan hal-hal mistis atau takhayul diharapkan iklan akan lebih 

diperhatikan oleh khalayak. 

 

 

 

5.5.1 Rasa Takut dan Takhayul Pada Iklan XL Versi “Korban Ketagihan SMS” 

a. Korpus  2 

 

 Korpus 2 menggunakan setting di sebuah mini market. Pada detik ke 

00:03 datang perempuan yang menyerupai kuntilanak membeli tissue ke 

sebuah mini market,lalu kasir dan pengunjung minimarket ketakutan. 

Minimarket merupakan tempat yang sering dikunjungi orang untuk membeli 

sesuatu,karena itu pengambilan setting minimarket tepat untuk mengambil adegan 

tersebut. Keberadaan perempuan mirip kuntilanak dapat membuat penonton yang 

melihatnya ketakutan. Pengambilan gambar yang dilakukan adalah over 

shoulder,yaitu mengambil dialog dari sudut belakang salah satu objek. 

Pengambilan gambar tersebut berfungsi untuk memperlihatkan ekspresi 

pengunjung yang terkejut,dan kasir yang membalikkan badan lalu  terkejut oleh 

kehadiran sosok mirip kuntilanak. Sound effect yang digunakan adalah suara 



keypad ponsel. Suara ponsel pada korpus ini masih belum diketahui dari mana 

asalnya, sebelum pada adegan-adegan terakhir diperlihatkan bahwa suara ponsel 

tersebut berasal dari perempuan mirip kuntilanak. 

b. Korpus 5 

 

 Korpus 5 menggunakan setting di sebuah halte bus.  Halte bus merupakan 

tempat umum yang ramai, oleh karena itu pengambilan setting di halte bus 

cocok dengan adegan tersebut. Pada detik ke 00:07 datang seorang perempuan 

mirip kuntilanak. Ketika perempuan yang menyerupai kuntilanak 

tersebut meminta orang disebelahnya untuk bergeser, semua orang di 

halte bus ketakutan dan berlarian. Keberadaan sosok mirp kuntilanak dapat 

membuat penonton yang melihatnya ketakutan. Terdapat sound effect suara 

keypad ponsel ketika perempuan mirip kuntilanak tersebut datang. Dalam 

korpus ini belum dijelaskan darimana suara keypad ponsel tersebut berasal, 

walaupun tampak tangan perempuan tersebut masuk di balik rambutnya. 

c. Korpus 9 

 

 Korpus 8 ditayangkan pada detik 00:12. Perempuan yang menyerupai 

kuntilanak berada di depan pintu bus dan pada scene selanjutnya,orang-

orang berlarian keluar dari bus karena ketakutan. Keberadaan sosok 



mirip kuntilanak pada iklan tersebut dapat membuat penonton ketakutan. 

Pengambilan gambar yang dilakukan pada scene ini adalah one shoot yang 

mengambil objek hanya satu orang saja, dan full shoot. Full Shoot mengambil 

gambar objek secara utuh untuk memperlihatkan sosok objek dengan setting 

yang di gunakan. Pengambilan gambar tersebut dilengkapi dengan angle 

kamera high angel yang merekam gambar dari sudut atas objek. Angle kamera 

tersebut menumbuhkan kesan dramatis pada gambar,dan penonton merasa 

seolah-olah melihat sosok perempuan seperti kuntilanak dari dalam bus, 

sehingga menambah rasa takut. Sound effect yang digunakan adalah suara 

keypad ponsel dan teriakan ketakutan orang-orang. Dalam korpus ini belum 

dijelaskan darimana suara keypad ponsel tersebut berasal, walaupun tampak 

tangan perempuan tersebut masuk di balik rambutnya. 

d. Korpus 12 

 

 Setting yang diperlihatkan pada korpus ini adalah di jalanan. Seorang 

laki-laki dan perempuan ketakutan setelah melihat sosok perempuan yang 

menyerupai kuntilanak. Scene tersebut ditayangkan pada detik ke 00:15, 

menggunakan pengambilan gambar medium close up yang mengambil gambar 

sebatas dari ujung kepala hingga dada. Medium close up mempertegas ekspresi 

ketakutan dari perempuan dan laki-laki tersebut. Sound effect yang digunakan 

adalah suara teriakan ketakutan orang-orang setelah melihat perempuan mirip 

kuntilanak. Keberadaan sosok mirip kuntilanak pada iklan tersebut dapat 

membuat penonton ketakutan. 

e. Korpus 13 



 

 Pada detik ke 00:17,tampak perempuan yang menyerupai kuntilanak 

yang sedang berdiri. Keberadaan sosok mirip kuntilanak pada iklan tersebut 

dapat membuat penonton ketakutan. Perempuan ini di ambil gambarnya 

menggunakan medium shoot dari arah depan. Medium shoot mengambil gambar 

objek kurang lebih setengah badan,dari kepala hingga pinggang. Pengambilan 

gambar tersebut digunakan untuk memperlihatkan rambut panjang yang menutupi 

wajah perempuan itu, yang nantinya akan tersibak oleh angin dan memperlihatkan 

bahwa perempuan itu sedang mengetik SMS. Karena selalu menunduk,maka 

rambut perempuan itu sampai jatuh ke depan wajahnya dan membuat orang-orang 

ketakutan. Sound effect yang digunakan adalah suara keypad ponsel. Suara keypad 

ponsel itu nantinya akan menunjukkan bahwa perempuan tersebut bukan 

kuntilanak, melainkan perempuan biasa yang menjadi korban ketagihan SMS XL. 

f. Korpus 16 

 

 Pada detik ke 00:25,perempuan yang diceritakan sebagai korban 

ketagihan SMS XL duduk di halte bus dan bertemu dengan sosok yang juga 

menyerupai kuntilanak. Kehadiran sosok tersebut dapat menimbulkan rasa takut 

bagi penonton, karena sosok tersebut mirip seperti kuntilanak. 

Dari keempat iklan yang telah diteliti, pelanggaran pasal 1.9 hanya dilakukan oleh 

iklan XL versi “korban ketagihan SMS”. Iklan ini ingin menyampaikan informasi 

bahwa kartu XL memberi gratis SMS 100% ke seluruh operator kepada konsumennya. 



Cerita dalam iklan tersebut dibuat untuk tujuan hiburan dan humor, namun justru 

tersirat pesan negatif di dalamnya. XL menunjukkan bahwa orang yang menikmati 

gratis SMS XL dapat menjadi ketagihan SMS. Dalam iklan tampak bahwa perempuan 

yang disebut sebagai korban ketagihan SMS XL tersebut sampai tidak memperhatikan 

sekelilingnya. Perempuan itu hanya sibuk mengetik SMS setiap waktu sampai malam 

tiba. Tokoh kuntilanak dalam iklan tersebut dapat menimbulkan rasa takut bagi orang 

yang menontonnya. Pembuat iklan kurang memperhatikan etika periklanan yang 

berlaku di Indonesia. Etika Pariwara Indonesia telah mengatur mengenai rasa takut dan 

takhayul. Peraturan tersebut terdapat dalam pasal 1.9 yang menyebutkan bahwa : Iklan 

tidak boleh menimbulkan atau mempermainkan rasa takut, atau memanfaatkan 

kepercayaan orang terhadap takhayul, kecuali untuk tujuan positif.  

5.6 Pembahasan Keseluruhan Pelanggaran Iklan XL (Versi ”Sulap” dan ”Korban 

Ketagihan SMS”) dan Iklan As (Versi ”Kumpul-kumpul” dan ”Dongeng”) 

 Setelah menganalisis makna dari setiap tanda pada keempat iklan menggunakan 

makna denotasi dan konotasi, lalu menghubungan makna-makna tersebut dengan Etika 

Pariwara Indonesia (EPI), penulis akan membahas mengenai keseluruhan pelanggaran 

iklan-iklan tersebut. 

 Pada pelanggaran perbandingan harga, hanya kartu XL versi ”sulap” yang 

melanggar. Terdapat tiga korpus yang melanggar peraturan mengenai perbandingan 

harga, yaitu korpus 12, 13, dan 15. Pada peraturan tentang  merendahkan produk pesaing, 

kartu As lebih banyak melanggar. Pada iklan kartu As versi ”kumpul-kumpul”, 

pelanggaran dalam merendahkan produk pesaing tampak pada korpus 5,yaitu pada saat 

sekelompok orang menirukan gerakan sulap dan mentertawakannya. Gerkan tersebut 

dimaksudkan untuk merendahkan kartu XL dengan menyindir iklan XL versi ”sulap”. 

Sedangkan pada iklan kartu As versi ”dongeng”, pelanggaran tersebut lebih banyak 

dilakukan, yaitu sebanyak empat kali, pada korpus 8, 13, 19 dan 20. Seluruh korpus 

tersebut dimaksudkan untuk merendahkan kartu XL dengan menyindir iklan XL versi 

”korban ketagihan SMS”. Kartu XL melakukan pelanggaran merendahkan produk 

pesaing pada iklan versi ”sulap”, korpus ke 13 dan 14.  Kedua korpus tersebut 



menunjukkan perbandingan harga kartu XL dengan kartu As. Korpus 13 mengandung 

dua pelanggaran, yaitu merendahkan produk pesaing dan perbandingan harga. 

 Dari keempat iklan yang telah diteliti, iklan XL dan iklan As melanggar peraturan 

Etika Pariwara Indonesia (EPI) pasal 1.5 tentang pemakaian kata ‟gratis”. Iklan XL versi 

”sulap‟ melanggar pemakaian kata ”gratis” sebanyak dua kali, yaitu pada korpus 15 dan 

16. Sama halnya dengan kartu XL versi ”sulap”, kartu As versi ”kumpul-kumpul” juga 

melakukan dua kali pelanggaran, yaitu pada korpus 1 dan 2. Kartu XL versi ”korban 

ketagihan SMS” melakukan pelanggaran pemakaian kata ”gratis” pada korpus ke 15. 

Sedangkan kartu As versi ”dongeng” melakukan pelanggaran pada korpus 11 dan 13. 

Pada iklan XL versi ”korban ketagihan SMS”, XL melakukan pelanggaran pasal 1.9 

sebanyak enam kali, yaitu pada korpus 2,5,8,11,12, dan 15. 

 Dari keseluruhan pelanggaran tersebut, kartu XL lebih banyak melanggar 

dibanding kartu As. Kartu XL dalam kedua versi iklannya melanggar peraturan mengenai 

perbandingan harga, merendahkan produk pesaing, menimbulkan rasa takut dan 

menyebabkan takhayul, serta pemakaian kata ”gratis”. Kartu As dalam kedua versi 

iklannya melanggar pasal mengenai merendahkan produk pesaing, penggunaan bahasa, 

dan pemakaian kata ”gratis‟. 

  

 

 

 

 

 

 


