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LAMPIRAN 1 

Unsur Semiotika serta Makna Denotasi dan Konotasi Video Iklan Kartu XL Versi “Sulap” 

 

Scene 
Capture Video / 

Gambar 

Unsur 

Semiotika 

Keterangan 

(Makna Denotasi) 

Makna Konotasi Pelanggaran dan Alasan 

Pelanggara EPI 

1 

 
Korpus 1 

 

 

 

 

 

 

Narasi Seorang laki-laki berpakaian ala 

timur tengah sedang berjalan 

jalan di café sambil mencari 

sesuatu. 

Pakaian ala timur tengah yang 

dikenakan laki-laki dalam iklan 

membuat kesan mistis. 

 

Tidak ada pelanggaran 

Warna Baju yang dikenakan laki-laki : 

Berwarna emas, menggunakan 

topi yang juga berwarna emas.  

Dalam Darmaprawira (2002:45), 

warna emas menggambarkan 

sifat penampilan agung,luhur. 

Angle 1.Type of Shot :  

Close Up (CU). Ukuran gambar 

hanya sebatas dari ujung kepala 

hingga leher 

 

 

 

 

 

One Shot. Pengambilan gambar 

dengan objek gambar hanya 1 

orang saja. 

 

 

 

 

 

1. Fungsi dari pengambilan 

gambar close up adalah untuk 

memberi gambaran jelas 

terhadap objek (Widagdo, M. 

Bayu&Winastwan Gora S, 2007 

: 54). Type of shoot ini berusaha 

menampilkan ekspresi pesulap 

yang sedang mencari sesuatu. 

 

Pengambilan gambar dengan 

angle one shoot untuk 

memperlihatkan seorang talent 

saja secara lebih jelas (Widagdo, 

M. Bayu&Winastwan Gora S, 

2007 : 67), sehingga ekspresi 

Sule yang kaget dan kecewa ini 

dapat dilihat dengan jelas. 
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2.Camera Angle : Eye Level. 

Standar pengambilan gambar 

dengan tinggi relatif sedang. 

Pengambilan gambar ini 

mengambil sudut sejajar dengan 

mata objek. 

 

2. Eye level merupakan standar 

dalam pengambilan gambar, 

untuk merekam objek. Yang 

penting adalah bagaimana 

gambar tersebut dapat terlihat 

dengan jelas. 

Setting Di dalam sebuah café yang 

ramai pengunjung. 

Café dikenal sebagai tempat 

yang ramai pengunjung, tempat 

untuk bersantai.  

2 

 

 

 

 

 

 
 

 

Korpus 2 

Narasi Lelaki berpakaian timur tengah 

tadi mengambil salah satu gelas 

pengunjung café.  

Lelaki berpakaian timur tengah 

ini digambarkan sudah 

menemukan apa yang Ia cari, 

yaitu gelas berwana putih. 

 

Tidak ada pelanggaran 

Warna Gelas yang diambil berwarna 

putih 

 

Dalam Darmaprawira (2002:45), 

warna putih melambangkan 

kesucian,polos,jujur, dan murni. 

Gelas ini berwarna putih,polos 

belum ada tulisan dan warna 

apapun. 

Angle 1.Type of Shot : Big Close Up 

(BCU) Pengambilan gambar 

sangat dekat sekali,hanya 

menampilkan bagian tertentu 

dari tubuh objek. Hanya sebatas 

kepala sampai pundak 

 

 

 

 

2. Camera Angle : Eye Level. 

Standar pengambilan gambar 

dengan tinggi relatif sedang. 

Pengambilan gambar ini 

mengambil sudut sejajar dengan 

1. Framing lebih memusat/detail 

pada salah satu bagian tubuh 

atau aksi yang mendukung 

(Widagdo, M. Bayu&Winastwan 

Gora S, 2007 : 54). Type of 

shoot ini memusatkan pada 

bagian tangan,untuk mendukung 

aksi pesulap mengambil gelas 

pengunjung café. 

 

2. Eye level merupakan standar 

dalam pengambilan gambar, 

untuk merekam objek. Yang 

penting adalah bagaimana 

gambar tersebut dapat terlihat 
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mata objek. dengan jelas. 

3 

 
 

Korpus 3 

 

 

 

 
 

Korpus 4 

 

 

Narasi Lelaki berpakaian ala timur 

tengah itu mengangkat gelas 

putih dan menunjukkannya pada 

orang-orang. 

 

Aksi lelaki ini mengangkat gelas 

dan menunjukannya kepada 

orang-orang dengan ekspresi dan 

gerakan tangan khas pesulap. 

Hal tersebut membuat orang 

mengetahui bahwa Ia akan 

menyulap gelas putih itu. 

 

Tidak ada pelanggaran 

Angle 1.Type of Shot : Medium Shot 

(MS). Merekam gambar subjek 

kurang lebih setengah 

badan,sebatas kepala hingga 

pinggang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Camera Angle : Eye Level. 

Standar pengambilan gambar 

dengan tinggi relatif sedang. 

Pengambilan gambar ini 

mengambil sudut sejajar dengan 

mata objek. 

1 Medium shoot merekam 

gambar subjek kurang lebih 

setengah badan. Pada 

pengambilan gambar dengan 

medium shoot ini digunakan 

kombinasi dengan follow shoot 

terhadap subjek bergerak. 

(Widagdo, M. Bayu& 

Winastwan Gora S, 2007 : 55). 

Dalam iklan ini,pesulap diambil 

gambarnya setegah badan dan 

menggerakan tubuhnya untuk 

memperlihatkan bahwa Ia akan 

menyulap gelas.  

 

2. Eye level merupakan standar 

dalam pengambilan gambar, 

untuk merekam objek. Yang 

penting adalah bagaimana 

gambar tersebut dapat terlihat 

dengan jelas. 

 

4 

 

Narasi Pesulap bersiap untuk menyulap 

gelas berisi kopi. Terdapat suara 

pria yang mengeluarkan kata-

kata utuk menyulap 

Narator mengucapkan kata-kata 

yang diasosiasikan sebagai 

mantra sulap,agar penonton 

mengetahui bahwa pesulap itu 

akan menyulap gelas berisi kopi. 

 

Tidak ada pelanggaran 
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Korpus 5 

Suara tersebut juga semakin 

menunjukkan kesan misterius. 

Angle 1.Type of Shot : Medium Long 

Shot (MLS). Mengikutsertakan 

setting sebagai pendukung 

suasana. 

 

 

 

 

 

 

 

2.Camera Angle : Bird Eye view. 

Merekam gambar dari sudut atas 

objek sehingga objek terlihat 

terekspose dari bagian atas. 

1. Mengikutsertakan setting 

sebagai pendukung suasana 

karena ada kesinambungan cerita 

dan aksi tokoh dengan setting 

(Widagdo, M. Bayu& 

Winastwan Gora S, 2007 : 56). 

Setting cafe ditunjukan dalam 

pengambilan gambar ini untuk 

memperlihatkan aksi pesulap 

yang sedang bersiap menyulap 

gelas. 

2.bird eye view dilihat lebih 

dramatis dan berkesan 

dinamis,seperti pengelihatan 

seekor burung dari atas 

(Widagdo, M. Bayu& 

Winastwan Gora S,2007:59). 

5 

 
Korpus 6 

Narasi 

 

 

 

 

 

 

 

Pesulap membalik gelas putih 

berisi kopi, namun isi di 

dalamnya tidak tumpah. 

Ini adalah salah satu aksi sulap 

dari si pesulap. Gelas di balik 

namun kopi tidak tumpah. Hal 

ini semakin memperlihatkan 

kesan misterius tantang apa yang 

akan dilakukan oleh pesulap itu. 

 

Tidak ada pelanggaran 

Angle 1.Type of Shot : Medium Shot 

(MS). Merekam gambar subjek 

kurang lebih setengah 

badan,sebatas kepala hingga 

pinggang. 

 

. 

 

1 Medium shoot merekam 

gambar subjek kurang lebih 

setengah badan. Pada 

pengambilan gambar dengan 

medium shoot ini digunakan 

kombinasi dengan follow shoot 

terhadap subjek bergerak. 

(Widagdo, M. Bayu& 
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2.Camera Angle : Eye Level. 

Standar pengambilan gambar 

dengan tinggi relatif sedang. 

Pengambilan gambar ini 

mengambil sudut sejajar dengan 

mata objek. 

Winastwan Gora S, 2007 : 55). 

Dalam iklan ini,pesulap diambil 

gambarnya setegah badan dan 

memperlihatkan gerakan pesulap 

yang membalikkan gelas. 

 

2. Eye level merupakan standar 

dalam pengambilan gambar, 

untuk merekam objek. Yang 

penting adalah bagaimana 

gambar tersebut dapat terlihat 

dengan jelas 

6 

Korpus 7 

 

Korpus 8 

Narasi 

 

Lelaki berpakaian timur tengah 

menyulap gelas menjadi dua. 

(Suara pria) ”mana yang lebih 

bagus?” 

Gelas putih disulap menjadi 2, 

dan terdapat suara yang 

mengatakan ”mana yang lebih 

bagus” menunjukkan bahwa 

dalam scene ini, iklan ini ingin 

melakukan perbandingan. 

 

Tidak ada pelanggaran 

Angle 1.Type of Shot : Big Close Up 

(BCU) Pengambilan gambar 

sangat dekat sekali,hanya 

menampilkan bagian tertentu 

dari tubuh objek.  

 

 

2.Camera Angle : Eye Level. 

Standar pengambilan gambar 

dengan tinggi relatif sedang. 

Pengambilan gambar ini 

mengambil sudut sejajar dengan 

mata objek. 

1. Framing lebih memusat/detail 

pada salah satu bagian tubuh 

atau aksi yang mendukung 

(Widagdo, M. Bayu&Winastwan 

Gora S, 2007 : 54). Type of shoot 

ini memusatkan pada bagian 

tangan yang sedang menyulap 

gelas menjadi 2. 

 

2. Eye level merupakan standar 

dalam pengambilan gambar, 

untuk merekam objek. Yang 

penting adalah bagaimana 

gambar tersebut dapat terlihat 

dengan jelas 
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7 

Korpus 9 

Narasi Gelas putih yang disulap telah 

berubah warna. (suara pria) 

“mari kita buktikan”. (suara riuh 

rendah pengunjung café) 

Kedua gelas telah berubah 

warna. Dan terdapat angka 20 

dan 25. Terdapat suara pria 

“mari kita buktikan”. Hal ini 

menunjukkan bahwa pesulap 

ingin menunjunjukkan gelas 

mana yang lebih bagus. Dalam 

artian, warna merah 

mengasosiasikan provider lain, 

dan warna biru mengasosiasikan 

provider XL. 

 

Melanggar EPI pasal 1.19, 

ayat 1.19.3 yang berisi : 

Perbandingan tak langsung 

harus didasarkan pada kriteria 

yang tidak meyesatkan 

khalayak. 

 

Alasan : Iklan XL tersebut 

membandingkan tarif dengan 

kartu As, dan menunjukkan 

bahwa kartu As sepertinya 

memiliki tarif yang lebih 

murah dari kartu XL, namun 

sebenarnya kartu XL yang 

tarifnya lebih murah. Hal 

tersebut dapat menyesatkan 

khalayak karena 

perbandingan harga tersebut 

tidak disertai dengan validitas 

dari pihak-pihak terkait. 

Warna  1.Gelas pertama berwarna merah 

dan terdapat warna putih di 

sekeliling tulisan 20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Gelas kedua berwarna biru 

dengan tulisan berwarna biru 

juga, dan terdapat lingkaran 

berwarna orange. Pengambilan 

gambar ini mengambil sudut 

1. Warna merah melambangkan 

cinta, nafsu, kekuatan, berani, 

menarik, bahaya (Darmaprawira, 

2002 : 37). Warna merah juga 

melambangkan kepribadian yang 

bersikap agresif dan 

bersemangat (Danger, 1992 : 

249). Warna merah pada gelas 

ini juga mengasosiasikan kartu 

AS. Dalam Darmaprawira 

(2002:45), warna putih 

melambangkan 

kesucian,polos,jujur, dan murni. 

Dengan warna putih sebagai 

bayangan tulisan, maka tulisan-

tulisan yang terdapat dalam 

scene ini terlihat mencolok dan 

dapat dibaca. 

 

2.Warna biru mempunyai 

karakteristik sejuk,pasif,tenang, 

dan damai 

(Darmaprawira,2002:46). Warna 

biru dalam iklan ini juga 
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sejajar dengan mata objek. melambangkan produk yang 

diiklankannya yaitu provider 

XL.  

Tipografi 1.Tulisan 20 di gelas berwarna 

merah 

2.Tulisan 25 di gelas berwarna 

biru 

1. Tulisan 20 menunjukan tarif 

dari kartu provider lain. 

2. Tulisan 25 menunjukan tarif 

dari provider XL. 

8  

 

 

Korpus 10 

Narasi Gelas berwarna merah 

mengeluarkan tulisan „harus 

bayar tiap sms‟. Suara riuh 

rendah pengunjung café yang 

menyatakan kekecewaan 

Gelas ini mengeluarkan tulisan 

yang menunjukkan 

bahwa,dengan tarif  20 

rupiah,pelanggan harus 

membayar setiap SMS. Lalu 

terdengar suara kekecewaan 

pengunjung café, yang berarti 

mereka tidak menyukai gelas 

merah. 

 

Melanggar EPI pasal 1.21 

tentang Merendahkan, yang 

berisi : Iklan tidak boleh 

merendahkan produk pesaing 

secara langsung maupun 

tidak langsung. 

 

Alasan : Dari korpus tersebut, 

nampak bahwa kartu XL 

menunjukkan kelemahan 

kartu As walaupun secara 

tidak langsung. 

 

Warna  1.Gelas pertama berwarna merah 

dan terdapat warna putih di 

sekeliling tulisan 20. 

 

2.Tulisan berwarna merah 

dengan warna putih di 

sekelilingnya 

Warna merah melambangkan 

cinta, nafsu, kekuatan, berani, 

menarik, bahaya (Darmaprawira, 

2002 : 37). Warna merah juga 

melambangkan kepribadian yang 

bersikap agresif dan 

bersemangat (Danger, 1992 : 

249). Warna merah pada gelas 

ini juga mengasiosiasikan kartu 

AS. Dalam Darmaprawira 

(2002:45), warna putih 

melambangkan 

kesucian,polos,jujur, dan murni. 

Dengan warna putih sebagai 

bayangan tulisan, maka tulisan-

tulisan yang terdapat dalam 

scene ini terlihat mencolok dan 

dapat dibaca. 



69 
 

Tipografi  1.Tulisan 20 di gelas berwarna 

merah 

2. Tulisan “Harus bayar tiap 

SMS” 

1. Tulisan 20 menunjukan tarif 

dari kartu provider lain. 

2. menunjukkan bahwa,dengan 

tarif 20, pelanggan harus 

membayar setiap SMS 

 

 

 

Korpus 11 

Narasi  Gelas merah dihancurkan Sebelumnya terdengar suara 

kekecewaan dari penonton, maka 

gelas berwarna merah ini tidak 

disukai dan dihancurkan. 

Melanggar EPI pasal 1.21 

tentang Merendahkan, yang 

berisi : Iklan tidak boleh 

merendahkan produk pesaing 

secara langsung maupun 

tidak langsung. 

 

Alasan : Dalam korpus ini, 

pesulap menghilangkan gelas 

yang diasosiasikan dengan 

kartu As secara kasar, yaitu 

dengan memukul meja. Hal 

ini menunjukkan bahwa kartu 

XL merendahkan kartu As 

10  

 

Korpus 12 

Narasi (suara pria) “XL gratis 1000 

SMS tiap hari” 

Hal ini menunjukkan bahwa, 

walaupun angka di gelas yang 

mengasosiasikan XL bertuliskan 

25,lebih besar dari angka di 

gelas merah tadi, namun XL 

memberikan gratis 1000 SMS 

kepada konsumennya. 

 

Melanggar EPI pasal 1.5 

tentang Pemakaian Kata 

”Gratis” yang berisi :  

Kata ”gratis” atau kata lain 

yang bermakna sama tidak 
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Korpus 13 

 

Warna 1.Gelas kedua berwarna biru 

dengan tulisan berwarna biru 

juga, dan terdapat lingkaran 

berwarna orange yang 

merupakan warna-warna khas 

XL. 

 

 

2. warna orange di tulisan gratis, 

dan SMS tiap hari 

3. warna biru di tulisan 1000\ 

 

 

 

4.Warna putih sebagai bayangan 

tulisan 

1.Warna biru mempunyai 

karakteristik sejuk,pasif,tenang, 

dan damai 

(Darmaprawira,2002:46). Warna 

biru dalam iklan ini juga 

melambangkan produk yang 

diiklankannya yaitu provider 

XL. 

2.Orange juga merupakan 

lambang produk XL. 

3. dengan warna biru pada angka 

1000,maka angka 1000 terlihat 

lebih mencolok disbanding 

tulisan lain. 

4.warna putih melambangkan 

kesucian,polos,jujur, dan murni. 

Dengan warna putih sebagai 

bayangan tulisan, maka tulisan-

tulisan yang terdapat dalam 

scene ini terlihat mencolok dan 

dapat dibaca. 

boleh dicantumkan dalam 

iklan, bila ternyata konsumen 

harus membayar biaya lain. 

Biaya pengiriman yang 

dikenakan kepada konsumen 

juga harus dicantumkan 

dengan jelas 

 

Alasan : Kartu XL tidak 

mencantumkan biaya 

pengiriman yang dikenakan 

kepada konsumen dan tidak 

menjelaskan bagaimana 

konsumen dapat memperoleh 

gratis 1000 SMS. 

 

 

11 

 

 

 

Korpus 14 

Narasi Muncul seorang anak kecil 

berpakaian timur tengah, diikuti 

suara terkejut pengunjung café. 

Anak kecil adalah sosok yang 

lugu,polos,dan jujur. Anak kecil 

(Baim) yang tiba-tiba datang 

membuat para pengunjung 

terkejut.  

 

Tidak ada pelanggaran 

Warna anak kecil mengenakan pakaian 

warna orange dengan topi dan 

rompi berwarna emas 

Dalam Darmaprawira (2002:45), 

warna emas menggambarkan 

sifat penampilan agung,luhur. 

Warna orange yang dikenakan 

pada pakaian Baim 

mengasosiasikan produk yang 

diiklankannya,yaitu XL.Orange 

juga merupakan warna impuls 

terbaik dari semua, ini 
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merupakan warna yang paling 

terang dan berdampak, tidak 

mungkin diabaikan, dan akan 

menarik mata bagaimanapun 

juga (Danger, 1992 :244).  

Angle 1.Type of Shot : Medium Long 

Shoot (MLS) Pengambilan 

gambar sangat dekat 

sekali,hanya menampilkan 

bagian tertentu dari tubuh objek. 

  

 

 

 

 

 

2.Camera Angle : Eye Level. 

Standar pengambilan gambar 

dengan tinggi relatif sedang. 

Pengambilan gambar ini 

mengambil sudut sejajar dengan 

mata objek. 

1. Mengikutsertakan setting 

sebagai pendukung suasana 

karena ada kesinambungan cerita 

dan aksi tokoh dengan setting 

(Widagdo, M. Bayu& 

Winastwan Gora S, 2007 : 56). 

Setting cafe ditunjukan dalam 

pengambilan gambar ini untuk 

memperlihatkan aksi Baim yang 

tiba-tiba muncul 

 

2. Eye level merupakan standar 

dalam pengambilan gambar, 

untuk merekam objek. Yang 

penting adalah bagaimana 

gambar tersebut dapat terlihat 

dengan jelas 

12  

 

 

Korpus 15 

Narasi Wajah terkejut pengunjung café. 

Diikuti suara terkejut 

pengunjung café. 

Pengunjung café terkejut ketika 

Baim muncul secara tiba-tiba di 

hadapan mereka. 

 

Tidak ada pelanggaran 

Angle 1.Type of Shot : Big Close Up 

(BCU) Pengambilan gambar 

sangat dekat sekali,hanya 

menampilkan bagian tertentu 

dari tubuh objek.  

 

 

2.Camera Angle : Eye Level. 

Standar pengambilan gambar 

dengan tinggi relative sedang. 

1. Framing lebih memusat/detail 

pada salah satu bagian tubuh 

atau aksi yang mendukung 

(Widagdo, M. Bayu&Winastwan 

Gora S, 2007 : 54). Di dalam 

iklan tampak ekspresi terkejut 

dari pengunjung café. 

2. Eye level merupakan standar 

dalam pengambilan gambar, 

untuk merekam objek. Yang 
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Pengambilan gambar ini 

mengambil sudut sejajar dengan 

mata objek. 

penting adalah bagaimana 

gambar tersebut dapat terlihat 

dengan jelas 

13  

 

 

Korpus 16 

Narasi Orang-orang berkumpul 

mengelilingi Baim. (Baim) 

“yang lain bikin kapok.” 

Orang-orang ingin melihat Baim 

yang muncul secara tiba-tiba, 

dan memperhatikan apa yang 

dikatakan Baim. 

 

Tidak ada pelanggaran 

Angle 1.Type of Shot : Medium Long 

Shoot (MLS) Mengikutsertakan 

setting sebagai pendukung 

suasana. Agar terdapat 

kesinambungan cerita dan aksi 

tokoh dengan setting. 

 

 

 

 

 

 

 

2.Camera Angle : Eye Level. 

Standar pengambilan gambar 

dengan tinggi relative sedang. 

Pengambilan gambar ini 

mengambil sudut sejajar dengan 

mata objek. 

1. Mengikutsertakan setting 

sebagai pendukung suasana 

karena ada kesinambungan cerita 

dan aksi tokoh dengan setting 

(Widagdo, M. Bayu& 

Winastwan Gora S, 2007 : 56). 

Setting cafe ditunjukan dalam 

pengambilan gambar ini. 

Berkesinambungan dengan 

scene-scene sebelumnya. Type 

of shoot ini ingin 

memperlihatkan Baim yang 

sedang berbicara. 

2. Eye level merupakan standar 

dalam pengambilan gambar, 

untuk merekam objek. Yang 

penting adalah bagaimana 

gambar tersebut dapat terlihat 

dengan jelas 

 

 

14 

 

 

Korpus 16 

Narasi  “Baim kan udah bilang,XL”. 

Baim membentuk jarinya 

menyerupai lambang XL. 

Perkataan baim menyiratkan 

makna bahwa Ia meyakinkan 

orang bahwa XL adalah provider 

terbaik. 

 

Tidak ada pelanggaran 

Angle 1.Type of Shot : Medium Shoot 

(MS). Merekam gambar subjek 

kurang lebih setengah badan. 

Fungsinya memperlihatkan 

1.Medium shoot merekam 

gambar subjek kurang lebih 

setengah badan. Fungsingya 

untuk memperlihatkan detail 
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sosok objek secara jelas. 

 

 

 

 

 

 

 

2.Camera Angle : Eye Level. 

Standar pengambilan gambar 

dengan tinggi relative sedang. 

Pengambilan gambar ini 

mengambil sudut sejajar dengan 

mata objek. 

subjek (Widagdo, M. 

Bayu&Winastwan Gora S, 2007 

: 54). Dalam scene ini,gambar 

Baim direkam setengah badan, 

dan memperlihatkan baim yang 

tangannya membentuk lambang 

XL. 

 

2. Eye level merupakan standar 

dalam pengambilan gambar, 

untuk merekam objek. Yang 

penting adalah bagaimana 

gambar tersebut dapat terlihat 

dengan jelas 

 

 

15 

 

 

Korpus 17 

Warna 1.tulisan X pada lambang XL 

berwarna putih dan ada 

lingkaran orange di atasnya. 

2.tulisan L pada lambang XL 

yang berwarna hijau 

Logo XL ini terdiri dari 4 warna 

utama (Biru, orange, hijau dan 

putih), ditambah dengan logo 

dari Axiata, yang merupakan 

perusahaan induk XL di 

Malaysia. 

Logo XL ini memiliki arti lebih 

dinamis dan lebih ramah. Huruf 

X yang dulu terdiri dari dua 

warna hijau dan biru kini 

berubah menjadi putih. Huruf X 

itu terlihat seperti orang yang 

sedang berjalan. Di atas huruf X 

itu terdapat sebuah bulatan 

berwarna oranye. Menurut pihak 

XL, bulatan itu melambangkan 

sebuah wajah yang memberikan 

ciri adanya sebuah pribadi. 

Sedangkan lengkung huruf L 

yang berwarna hijau menjadi 

luwes karena XL memberikan 

 

Tidak ada pelanggaran 
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apa yang betul-betul dibutuhkan 

pelanggan. 

 

LAMPIRAN 2 

Unsur Semiotika serta Makna Denotasi dan Konotasi Video Iklan As Versi “Kumpul-Kumpul” 

 

Scene 
Capture Video / 

Gambar 

Unsur 

Semiotika 

Keterangan 

(Makna Denotasi) 

Makna Konotasi Pelanggaran dan Alasan 

Pelanggara EPI 

1 

 

 
 

Korpus 1 

Narasi 

Terdapat dua orang perempuan. 

(perempuan bertopi) : “Gratis 

5000 SMS” 

Suasana dalam iklan AS ini 

secara tidak langsung 

menggambarkan suasana 

menonton pertandingan 

bola,dan mendukung Indonesia. 

 

Melanggar EPI 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 

 

Alasan : untuk mendapatkan 

gratis SMS, kartu As 

menetapkan syarat dan 

ketentuan, namun tidak 

mencantumkannya dalam 

iklan. 

Warna Bernuansa merah putih. Warna dominan dalam iklan ini 

menggambarkan warna bendera 

Indonesia,merah putih, dan 

tampak atribut penonton bola. 

Jadi,iklan ini di tayangkan saat 

suasana musim pertandingan 

bola. 

 

 

 

Angle 

 

 

1.Type of Shot :   

Medium Close Up (MCU). 

Gambar yang diambil sebatas 

dari ujung kepala hingga dada.  

 

 

 

Two shot Pengambilan gambar 

 

 

Fungsinya untuk mempertegas 

profil seseorang hingga 

penonton jelas (Widagdo, M. 

Bayu&Winastwan Gora S, 2007 

: 55). Atribut suporter sepak 

bola pada talent tampak jelas. 

 

Fungsi Two shot ini 
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dengan objek dua orang talent 

 

 

 

 

 

 

 

2.Camera Angle : Eye Level. 

Standar pengambilan gambar 

dengan tinggi relative sedang. 

Pengambilan gambar ini 

mengambil sudut sejajar dengan 

mata objek. 

memperlihatkan adegan dua 

orang  talent (Widagdo, M. 

Bayu&Winastwan Gora S, 2007 

: 67).  Pada gambar ini, 

diperlihatkan dua orang 

perempuan yang sedang 

berbicara. 

 

2. Eye level merupakan standar 

dalam pengambilan gambar, 

untuk merekam objek. Yang 

penting adalah bagaimana 

gambar tersebut dapat terlihat 

dengan jelas 

Setting Di dalam sebuah rumah Digambarkan kedua perempuan 

ini adalah bagian dari 

sekelompok orang yang akan 

menonton pertandingan bola 

bersama-sama di suatu rumah. 

2 

 

 
Korpus 2 

Narasi Terdapat 3 orang lelaki dan dua 

orang perempuan yang sedang 

berkumpul. (Lelaki 

berkacamata) “kartu AS nggak 

terkalahkan dong” 

Perkataan lelaki berkacamata 

menunjukkan bahwa tarif  kartu 

AS paling murah, dan tidak ada 

yang mengalahkan murahnya. 

 

Melanggar EPI pasal 1.2 

ayat 1.2.2 mengenai 

Bahasa. Yang berisi : 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 

Angle 1.Type of Shot :   

Long Shoot (LS). Fungsinya 

untuk menunjukkan obyek 

dengan latar belakangnya. 

 

 

Group shoot. Objek gambar 

terdiri dari sekelompok orang. 

 

 

 

 

Dalam type of shoot ini,objek 

ditunjukkan dengan latar 

belakangnya,yaitu di sebuah 

rumah. 

 

 

Group Shoot. Objek gambar 

terdiri dari sekelompok oran . 

Dalam gambar ini ditunjukkan 

sekelompok orang yang sedang 



76 
 

 

 

2.Camera Angle : Eye Level. 

Standar pengambilan gambar 

dengan tinggi relative sedang. 

Pengambilan gambar ini 

mengambil sudut sejajar dengan 

mata objek. 

berkumpul dan berbicara. 

 

2. Eye level merupakan standar 

dalam pengambilan gambar, 

untuk merekam objek. Yang 

penting adalah bagaimana 

gambar tersebut dapat terlihat 

dengan jelas 

dari otoritas terkait atau 

sumber yang otentik. 

 

Alasan : kalimat ”nggak 

terkalahkan” dalam iklan ini 

menunjukkan kalimat 

superlatif 

3 

 

 
 

Korpus 3 

Narasi (Gambar Kartu As 1) Narasi 

(suara pria) : “ Paling murah, ya 

Kartu As “ 

Suara narator semakin 

memperjelas bahwa kartu AS 

mengklaim bahwa produknya 

paling murah. 

Melanggar EPI 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 

 

Alasan : untuk mendapatkan 

gratis SMS maupun 

mendapatkan tarif telepon 

yang lebih murah, kartu As 

menetapkan syarat dan 

ketentuan, namun tidak 

mencantumkannya dalam 

iklan. 

Tipografi 

 

Rp 20/mnt+GRATIS 

5000/SMS! 

Menunjukkan tarif yang di 

tawarkan oleh karu AS. 

Warna Didominasi warna merah 

sebagai warna dasar Terdapat 

warna putih sebagai warna 

bayangan huruf-huruf dan 

tulisan “20”. Sedangkan warna 

hitam adalah warna huruf atau 

kata-kata yang menggunakan 

huruf lebih kecil dibanding kata 

lainnya, dan terdapat warna 

merah pada tulisan SMS. 

Warna merah yang 

mendominasi, melambangkan 

cinta, nafsu, kekuatan, berani, 

menarik, bahaya 

(Darmaprawira, 2002 : 37). 

Warna merah juga 

melambangkan kepribadian 

yang bersikap agresif dan 

bersemangat (Danger, 1992 : 

249). 

Sedangkan warna putih 

melambangkan harapan, murni, 

lugu, bersih, dan terang. Warna 

hitam bermakna kuat, 

resmi,keahlian, tidak menentu. 

Warna hitam melambangkan 

kepribadian bersifat raja, 

anggun, canggih. 
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4 

 
 

Korpus 4 

Narasi (Gambar Kartu As 2) Jingle : “ 

Hehehehehe “ 

Jingle iklan telkomsel biasanya 

adalah “dari telkomsel”. Namun 

kini diganti dengan suara orang 

tertawa. Hal ini seperti 

menertawakan produk-produk 

pesaingnya. 

Melanggar EPI pasal 1.2 

ayat 1.2.2 mengenai 

Bahasa. Yang berisi : 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. 

 

Alasan : kalimat ”paling 

murah” dalam iklan ini 

menunjukkan kalimat 

superlatif 

Tipografi 

( Slogan) 
KARTU As Paling Murah 

 

Slogan “Kartu AS Paling 

Murah” menerangkan bahwa 

tarif Kartu As adalah yang 

paling murah dibandingkan 

dengan tarif-tarif provider 

pesaingnya 

Warna 1. Didominasi warna merah 

sebagai warna dasar, bentuk hati 

atau As dan kata As. Terdapat 

pula warna putih sebagai warna 

kartu dan warna bayangan kata 

KARTU As dan semua kata 

(termasuk kata “Paling 

Murah!”). Sedangkan warna 

hitam adalah warna huruf atau 

kata “KARTU” dan “Paling 

Murah!”. 

2. Di bagian kiri bawah terdapat 

tulisan dengan ukuran sangat 

kecil berwarna putih : “Syarat 

dan ketentuan berlaku”. 

 

Dari segi warna,warna merah 

yang mendominasi, 

melambangkan cinta, nafsu, 

kekuatan, berani, menarik, 

bahaya (Darmaprawira, 2002 : 

37). Warna merah juga 

melambangkan kepribadian 

yang bersikap agresif dan 

bersemangat (Danger, 1992 : 

249). Warna yang paling banyak 

digunakan adalah warna 

merah,sedangkan warna hitam 

dan putih digunakan sebagai 

tipografi, sebagai warna kontras. 

warna putih melambangkan 

harapan, murni, lugu, bersih, 

dan terang. Warna hitam 

bermakna kuat, resmi,keahlian, 

tidak menentu. Warna hitam 

melambangkan kepribadian 

bersifat raja, anggun, canggih. 

Dari segi logo, kartu AS adalah 

kartu yang mempunyai nilai 
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tertinggi dari kartu-kartu 

lainnya.  

 

5 

 
Korpus 5 

Narasi 

Terdapat seorang perempuan 

dan seorang laki-laki. (Laki-

laki) “murahnya beneran 

nih,nggak sulap-sulapan” 

 

 

Perkataan laki-laki dalam scene 

ini mempertegas bahwa kartu 

AS benar-benar murah. 

Perkataannya juga menyiratkan 

makna bahwa ada kartu lain 

yang murahnya hanya sulap-

sulapan, atau tidak benar-benar 

murah. 

 

Melanggar EPI pasal 1.21 

tentang Merendahkan, yang 

berisi : Iklan tidak boleh 

merendahkan produk pesaing 

secara langsung maupun 

tidak langsung. 

 

Alasan : Dari korpus 

tersebut, nampak bahwa 

kartu As menunjukkan 

bahwa produknya lebih 

murah dibandingkan XL. 

Kata ”sulap-sulapan” 

menyindir atau merendahkan 

kartu XL. 

Angle 1.Type of Shot laki laki:  

Medium Close Up (MCU). 

Gambar yang diambil dari ujung 

kepala hingga dada. 

Type of Shot perempuan : 

Medium Shoot (MS). 

Pengambilan gambar sebatas 

dari kepala sampai pinggang. 

 

 

 

 

Two shot. Pengambilan gambar 

dengan objek dua orang talent. 

 

 

 

 

 

 

2.Camera Angle : Eye Level. 

Standar pengambilan gambar 

dengan tinggi relative sedang. 

1. Medium close up fungsinya 

untuk mempertegas profil 

seseorang hingga penonton 

jelas(Widagdo, M. 

Bayu&Winastwan Gora S, 2007 

: 54). Scene ini memperjelas 

profil laki-laku dengan rambut 

kribo. 

Sedangkan medium shoot 

merekam gambar subjek kurang 

lebih setengah badan,seperti 

yang tampak pada perempuan 

dalam scene. 

 

Fungsi Two shot ini 

memperlihatkan adegan dua 

orang  talent (Widagdo, M. 

Bayu&Winastwan Gora S, 2007 

: 67).  Pada gambar ini, 

diperlihatkan dua orang 

perempuan yang sedang 

berbicara. 

2. Eye level merupakan standar 
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Pengambilan gambar ini 

mengambil sudut sejajar dengan 

mata objek. 

dalam pengambilan gambar, 

untuk merekam objek. Yang 

penting adalah bagaimana 

gambar tersebut dapat terlihat 

dengan jelas (Widagdo, M. 

Bayu&Winastwan Gora S, 2007 

: 62).   

6 

 

 
 

Korpus 6 

Narasi 
Sekelompok orang memain-

mainkan tangan mereka seperti 

seang bermain sulap,sambil 

tertawa. 

Talent dalam iklan ini menaik 

turunkan tangannya seperti 

sedang bermain sulap. Mereka 

menertawakan produk lain yang 

murahnya 

 

Melanggar EPI pasal 1.21 

tentang Merendahkan, yang 

berisi : Iklan tidak boleh 

merendahkan produk pesaing 

secara langsung maupun 

tidak langsung. 

 

Alasan : Dari korpus 

tersebut, nampak bahwa 

kartu As menyindir atau 

merendahkan kartu XL 

dengan cara memainkan 

tangan seperti gaya 

menyulap dan 

menertawakannya. 

 

Angel 
1.Type of Shot :   

Long Shoot (LS). Fungsinya 

untuk menunjukkan obyek 

dengan latar belakangnya. 

 

Group Shoot. Objek gambar 

terdiri dari sekelompok orang. 

 

 

 

 

2.Camera Angle : Eye Level. 

Standar pengambilan gambar 

dengan tinggi relative sedang. 

Pengambilan gambar ini 

mengambil sudut sejajar dengan 

mata objek. 

Dalam type of shoot ini,objek 

ditunjukkan dengan latar 

belakangnya,yaitu di sebuah 

rumah. 

 

 

Group Shoot. Objek gambar 

terdiri dari sekelompok orang. 

Dalam gambar ini ditunjukkan 

sekelompok orang yang sedang 

berkumpul dan berbicara. 

2. Eye level merupakan standar 

dalam pengambilan gambar, 

untuk merekam objek. Yang 

penting adalah bagaimana 

gambar tersebut dapat terlihat 

dengan jelas 
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LAMPIRAN 3 

Unsur Semiotika serta Makna Denotasi dan Konotasi Video Iklan Kartu XL Versi “Korban Ketagihan SMS” 

 

Scene 
Capture Video / 

Gambar 

Unsur 

Semiotika 

Keterangan 

(Makna Denotasi) 

Makna Konotasi Pelanggaran dan Alasan 

Pelanggara EPI 

1 

 

Korpus 1 

 

Korpus 2 

Narasi 
Seorang perempuan menyerupai 

kuntilanak,masuk ke dalam mini 

market.  (suara ponsel) 

:”tut…tut…tut…tut”.  

Perempuan itu berkata pada 

kasir “beli tissue dong”. Kasir 

dan pengunjung café melihat 

penampilan perempuan itu,dan 

mereka terkejut dan takut. 

Perempuan berambut panjang 

dan rambutnya menutupi 

seluruh wajahnya tampak 

seperti kuntilanak. Apalagi 

dengan pakaian putih yang 

dikenakannya. Hal tersebut 

membuat orang di minimarket 

ketakutan. Suara 

“tut..tut..tut..tut” adalah suara 

ponsel milik wanita tersebut. 

 

Melanggar EPI pasal 1.9 

yang menyebutkan bahwa : 

Iklan tidak boleh 

menimbulkan atau 

mempermainkan rasa takut, 

atau memanfaatkan 

kepercayaan orang terhadap 

takhayul, kecuali untuk 

tujuan positif. 

 

Alasan : iklan ini 

menunjukkan sosok mirip 

kuntilanak yang berpotensi 

menimbulkan rasa takut 

 

 

Warna 

 

 

Pakaian yang dikenakan 

perempuan itu berwarna putih. 

 

 

Dalam Darmaprawira 

(2002:45), warna putih 

melambangkan 

kesucian,polos,jujur, dan murni. 

Gelas ini berwarna putih,polos 

belum ada tulisan dan warna 

apapun. 

Angle 1.Type of Shot :   

Medium Shoot (MS). Merekam 

subjek kurang lebih setengah 

badan. Pengambilan gambar 

sebatas kepala hingga pinggang.  

Over Shoulder. Mengambil 

adegan dialog dari sudut 

belakang /punggung bahu salah 

satu objek sinematik. 

 

2.Camera Angle : Eye Level. 

Standar pengambilan gambar 

dengan tinggi relative sedang. 

1.Medium shoot digunakan 

untuk memperlihatkan detail 

subjek (Widagdo, M. 

Bayu&Winastwan Gora S, 

2007:55). Sedangkan over 

shoulder menjadi alternatif 

pengambilan gambar subjek 

yang sedang berdialog. 
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Pengambilan gambar ini 

mengambil sudut sejajar dengan 

mata objek. 

2. Eye level merupakan standar 

dalam pengambilan gambar, 

untuk merekam objek. Yang 

penting adalah bagaimana 

gambar tersebut dapat terlihat 

dengan jelas 

 

 

Setting 

 

Di dalam sebuah mini market 

 

Mini market adalah tempat yang 

sering sekali dikunjungi orang. 

Perempuan berbaju putih 

digambarkan sebagai salah satu 

pengunjungnya.  

2 

 

Korpus 3 

Narasi Pengunjung mini market dan 

kasir lari dan berteriak 

ketakutan. 

Digambarkan pengunjung mini 

market dan kasir sangat 

ketakutan hingga berlari keluar 

karena mengira bahwa sosok 

perempuan itu adalah hantu. 

 

3 

  

 

Korpus 4 

Narasi 

Setelah kasir dan pengunjung 

mini market tadi berlari 

ketakutan, perempuan tadi 

berada sendirian di dalam mini 

market 

Perempuan ini berada sendirian 

di dalam mini market,padahal 

kasir dan pengunjun lain sudah 

pergi. Perempuan ini seperti 

tidak sadar bahwa Ia sendirian, 

karena terlalu asyik dengan 

poselnya. 

 

Melanggar EPI pasal 1.9 

yang menyebutkan bahwa : 

Iklan tidak boleh 

menimbulkan atau 

mempermainkan rasa takut, 

atau memanfaatkan 

kepercayaan orang terhadap 

takhayul, kecuali untuk 

tujuan positif. 

 

Alasan : iklan ini 

menunjukkan sosok mirip 

kuntilanak yang berpotensi 

menimbulkan rasa takut 

 

Angle 

 

 

1.Type of Shot :   

Full Shoot (FS). Pengambilan 

gambar dilakukan pada subjek 

secara utuh,dari kepala hingga 

kakinya. 

 

One Shot. Objek gambar hanya 

seorang talent saja. 

 

 

 

 

Pengambilan gambar dilakukan 

secara utuh,untuk 

memperlihatkan sosok wanita 

itu dan settingnya. 

 

Pengambilan gambar dengan 

angle one shoot untuk 

memperlihatkan seorang talent 

saja secara lebih jelas 

(Widagdo, M. 
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2.Camera Angle : Eye Level. 

Standar pengambilan gambar 

dengan tinggi relative sedang. 

Pengambilan gambar ini 

mengambil sudut sejajar dengan 

mata objek. 

Bayu&Winastwan Gora S, 2007 

: 67), sehingga perempuan yang 

berdiri sendirian di dalam mini 

market dapat terlihat dengan 

jelas. Perempuan ini tidak 

menyadari bahwa kasir dan 

pengunjung lain telah berlari 

meninggalkannya. 

 

2. Eye level merupakan standar 

dalam pengambilan gambar, 

untuk merekam objek. Yang 

penting adalah bagaimana 

gambar tersebut dapat terlihat 

dengan jelas 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

Korpus 5 

 

 

 

 

Korpus 6 

 

 

Narasi 

Perempuan yang menyerupai 

kuntilanak  tadi duduk di halte 

bus, (suara ponsel) : 

“tut..tut…tut…tut” Lalu 

perempuan itu berkata pada 

orang di sebelahnya,“geser dikit 

donk”. Orang-orang yang 

menunggu di halte bus 

ketakutan melihat penampilan 

perempuan itu,lalu mereka 

berlari dan berteriak. 

Suara “tut..tut..tut..tut” 

menunjukan ponsel yang sedang 

digunakan perempuan berbaju 

putih. Selain dari 

penampilannya, perempuan itu 

menarik perhatian orang di 

sekelilingnya juga dari 

pembicaraannya dengan orang 

di sebelahnya. Orang-orang di 

halte pun takut dan berlarian.  

 

Melanggar EPI pasal 1.9 

yang menyebutkan bahwa : 

Iklan tidak boleh 

menimbulkan atau 

mempermainkan rasa takut, 

atau memanfaatkan 

kepercayaan orang terhadap 

takhayul, kecuali untuk 

tujuan positif. 

 

Alasan : iklan ini 

menunjukkan sosok mirip 

kuntilanak yang berpotensi 

menimbulkan rasa takut 

Angle 1.Type of Shot :   

Medium Full Shot (MFS). 

Memberi batasan framing tokoh 

sampai kira-kira tiga per empat 

ukuran tubuh. 

 

 

 

 

 

Group shot. Objek gambar 

terdiri dari sekelompok orang. 

Pengambilan gambar ini 

memungkinkan penonton untuk 

mendapatkan informasi 

sambungan peristiwa dari aksi 

tokoh. Misalnya seperti terlihat 

dalam scena, setelah 

duduk,orang-orang berdiri 

berlarian ketakutan. 

 

Group Shoot. Objek gambar 

terdiri dari sekelompok orang. 

Dalam gambar ini ditunjukkan 
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2.Camera Angle : Eye Level. 

Standar pengambilan gambar 

dengan tinggi relative sedang. 

Pengambilan gambar ini 

mengambil sudut sejajar dengan 

mata objek. 

sekelompok orang yang sedang 

berkumpul dan berbicara. 

 

2. Eye level merupakan standar 

dalam pengambilan gambar, 

untuk merekam objek. Yang 

penting adalah bagaimana 

gambar tersebut dapat terlihat 

dengan jelas 

Setting  Halte bus  

5 

 

Korpus 7 

 

Korpus 8 

Narasi Setelah orang-orang berlari 

ketakutan, perempuan yang 

menyerupai kuntilanak tersebut 

duduk di halte bus sendirian 

sampai bus datang. 

Perempuan ini digambarkan 

seperti orang yang tidak 

menyadari jika orang-orang di 

halte bus telah berlari 

ketakutan,karena Ia terlalu sibuk 

dengan ponselnya. 

 

Melanggar EPI pasal 1.9 

yang menyebutkan bahwa : 

Iklan tidak boleh 

menimbulkan atau 

mempermainkan rasa takut, 

atau memanfaatkan 

kepercayaan orang terhadap 

takhayul, kecuali untuk 

tujuan positif. 

 

Alasan : iklan ini 

menunjukkan sosok mirip 

kuntilanak yang berpotensi 

menimbulkan rasa takut 

Angle 1.Type of Shot :  Extreem Long 

Shot (ELS). Artis tampak 

berada di kejauhan. Objek 

gamabr terdiri dari artis dan 

interaksinya dengan ruang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Camera Angle : Eye Level. 

Standar pengambilan gambar 

dengan tinggi relative sedang. 

Fungsi extreme long shot 

menunjukkan bahwa objek 

tersebut bagian dari 

lingkungannya (Widagdo, M. 

Bayu&Winastwan Gora S, 2007 

: 57). 

Disini, setting ruang ikut 

berperan. Objek gambar terdiri 

dari artis dan interaksinya 

dengan ruang, yang sekaligus 

mempertegas atau membantu 

imajinasi ruang cerita dan 

peristiwa kepada penonton. 

Terdapat interaksi antara 

perempuan berbaju putih dengan 

setting halte bus. 

 

2. Eye level merupakan standar 

dalam pengambilan gambar, 

untuk merekam objek. Yang 

penting adalah bagaimana 
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Pengambilan gambar ini 

mengambil sudut sejajar dengan 

mata objek. 

 

gambar tersebut dapat terlihat 

dengan jelas 

 

 

 

6 

 

 

Korpus 9 

Narasi Setelah bus datang, perempuan 

yang menyerupai kuntilanak 

berdiri di depan pintu bus 

dengan maksud akan naik bis 

itu. (Suara ponsel) 

:”tut…tut…tut…tut”. 

Suara “tut..tut..tut..tut” 

menunjukan ponsel yang sedang 

digunakan perempuan berbaju 

putih.  

 

Melanggar EPI pasal 1.9 

yang menyebutkan bahwa : 

Iklan tidak boleh 

menimbulkan atau 

mempermainkan rasa takut, 

atau memanfaatkan 

kepercayaan orang terhadap 

takhayul, kecuali untuk 

tujuan positif. 

 

Alasan : iklan ini 

menunjukkan sosok mirip 

kuntilanak yang berpotensi 

menimbulkan rasa takut 

Angle 1.Type of Shot :   

Full Shoot (FS). Pengambilan 

gambar dilakukan pada subjek 

secara utuh,dari kepala hingga 

kakinya. 

 

One shot. objek gambar hanya 

seorang talent saja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Camera Angle : High Angel. 

Merekam gambar dari sudut 

atas objek sehingga objek 

terlihat terekspose dari bagian 

atas. 

Pengambilan gambar dilakukan 

secara utuh,untuk 

memperlihatkan sosok wanita 

itu dan settingnya. 

 

Pengambilan gambar dengan 

angle one shoot untuk 

memperlihatkan seorang talent 

saja secara lebih jelas 

(Widagdo, M. 

Bayu&Winastwan Gora S, 2007 

: 67), sehingga perempuan yang 

berdiri sendirian di dalam mini 

market dapat terlihat dengan 

jelas. 

 

Objek terlihat terekspose dari 

bagian atas. Seolah-olah mata 

orang di dalam bus yang melihat 

sosok perempuan itu. 

7 

 

Korpus 10 

Narasi Orang-orang di dalam bus 

berlari ketakutan keluar dari bus 

setelah melihat penampilan 

perempuan tadi yang 

menyerupai kuntilanak. 

Digambarkan penumpang bus 

sangat ketakutan hingga berlari 

keluar karena mengira bahwa 

sosok perempuan itu adalah 

hantu. 

 

Angle 1.Type of Shot :  Full Shoot 

(FS). Pengambilan gambar 

dilakukan pada subjek secara 

1.Pengambilan gambar 

dilakukan secara utuh,untuk 

memperlihatkan penumpang 
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utuh,dari kepala hingga kakinya. 

 

 

 

2.Camera Angle : Eye Level. 

Standar pengambilan gambar 

dengan tinggi relative sedang. 

Pengambilan gambar ini 

mengambil sudut sejajar dengan 

mata objek. 

yang berlarian serta setting 

tempatnya. 

 

2. Eye level merupakan standar 

dalam pengambilan gambar, 

untuk merekam objek. Yang 

penting adalah bagaimana 

gambar tersebut dapat terlihat 

dengan jelas 

8  

 

 

Korpus 11 

 

Korpus 12 

Narasi Ada seorang perempuan dan 

laki-laki yang sedang 

bercengkrama di pinggir jalan. 

Lalu mereka lari ketakutan dan 

berteriak setelah melihat 

penampilan perempuan 

menyerupai kuntilanak yang 

datang. 

Digambarkan suasana yang 

tenang sebelum perempuan 

berbaju putih datang. Lalu 

kedua talent tampak berlari 

ketakutan melihat perempuan 

yang penampilannya 

menakutkan. 

 

Korpus 12 melanggar EPI 

pasal 1.9 yang menyebutkan 

bahwa : Iklan tidak boleh 

menimbulkan atau 

mempermainkan rasa takut, 

atau memanfaatkan 

kepercayaan orang terhadap 

takhayul, kecuali untuk 

tujuan positif. 

 

Alasan : iklan ini 

menunjukkan sosok mirip 

kuntilanak yang berpotensi 

menimbulkan rasa takut 

Angle 1.Type of Shot :  Medium close 

up (MCU). Gambar yang 

diambil sebatas dari ujung 

kepala hingga dada.  

 

 

 

 

 

 

2.Camera Angle : Eye Level. 

Standar pengambilan gambar 

dengan tinggi relative sedang. 

Pengambilan gambar ini 

mengambil sudut sejajar dengan 

mata objek. 

Fungsinya untuk mempertegas 

profil seseorang hingga 

penonton jelas (Widagdo, M. 

Bayu&Winastwan Gora S, 2007 

: 55). Ekspresi tenang berubah 

menjadi ketakutan tampak 

sangat jelas. 

 

2. Eye level merupakan standar 

dalam pengambilan gambar, 

untuk merekam objek. Yang 

penting adalah bagaimana 

gambar tersebut dapat terlihat 

dengan jelas 

Setting  Di jalanan. Digambarkan jalanan yang 

ramai penuh orang berlalu 

lalang. 
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9 

 

Korpus 13 

 

 

Korpus 14 

Narasi Ketika di jalan,berhembus angin 

yang menyibakkan rambut 

perempuan yang menyerupai 

kuntilanak tersebut. Ternyata 

perempuan itu bukan kuntilanak 

seperti yang ditakuti oleh orang-

orang,namun perempuan biasa 

yang menjadi korban ketagihan 

SMS XL. Lalu muncul tulisan 

„Korban Ketagihan SMS‟. 

(suara perempuan) : “ini dia 

korban ketagihan SMS XL”. 

Scene ini menunjukan bahwa 

perempuan tadi bukanlah 

kuntilanak seperti yang orang-

orang takutkan, tetapi Ia adalah 

orang yang merupakan korban 

ketagihan sms dari XL. Tarif 

SMS XL yang murah membuat 

perempuan ini menjadi 

ketagihan. 

 

Korpus 14 melanggar EPI 

pasal 1.9 yang menyebutkan 

bahwa : Iklan tidak boleh 

menimbulkan atau 

mempermainkan rasa takut, 

atau memanfaatkan 

kepercayaan orang terhadap 

takhayul, kecuali untuk 

tujuan positif. 

 

Alasan : iklan ini 

menunjukkan sosok mirip 

kuntilanak yang berpotensi 

menimbulkan rasa takut 

Angle 

 

 

 

 

1.Type of Shot :   

Medium Shoot (MS). Merekam 

gambar subjek kurang lebih 

setengah badan, sebatas kepala 

hingga pinggang. 

 

 

 

 

One shot. objek gambar hanya 

seorang talent saja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Camera Angle : Eye Level. 

Standar pengambilan gambar 

dengan tinggi relative sedang. 

Pengambilan gambar ini 

mengambil sudut sejajar dengan 

mata objek. 

Untuk memperlihatkan detail 

subjek. Detail subjek dalam 

scene ini adalah dari wanita 

yang terlihat menyeramkan 

seperti hantu,rambutnya 

berterbangan  setelah tertiup 

angin,lalu wajahnya terlihat. 

 

Pengambilan gambar dengan 

angle one shoot untuk 

memperlihatkan seorang talent 

saja secara lebih jelas 

(Widagdo, M. 

Bayu&Winastwan Gora S, 2007 

: 67). Rambut perempuan yang 

awalnya tertutup lalu tersibak 

terkena angin tampak jelas. 

 

 2. Eye level merupakan standar 

dalam pengambilan gambar, 

untuk merekam objek. Yang 

penting adalah bagaimana 

gambar tersebut dapat terlihat 

dengan jelas 

Tipografi KORBAN KETAGIHAN SMS Tipografi ini ditulis dengan 

huruf besar untuk memperjelas 
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bahwa perempuan ini adalah 

korban ketagihan SMS. 

Warna  Tulisan berwarna orange dengan 

bayangan tulisan berwarna 

hitam. 

Warna orange pada tulisan 

mengasosiasikan produk 

XL.Orange juga merupakan 

warna impuls terbaik dari 

semua, ini merupakan warna 

yang paling terang dan 

berdampak, tidak mungkin 

diabaikan, dan akan menarik 

mata bagaimanapun juga 

(Danger, 1992 :244). 

10 

 

Korpus 15 

Narasi Perempuan itu menyeberang 

jalan sambil ber SMS 

Menggambarkan seseorang 

yang senang saat ber-SMS 

hingga Ia selalu berjalan sambil 

ber-SMS.  

 

Melanggar EPI 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 

 

Alasan : untuk mendapatkan 

gratis SMS maupun 

mendapatkan tarif telepon 

yang lebih murah, kartu XL 

menetapkan syarat dan 

ketentuan, namun tidak 

mencantumkannya dalam 

iklan. 

Angle 

 

 

 

 

1.Type of Shot :   

Full Shoot (FS). Pengambilan 

gambar dilakukan pada subjek 

secara utuh,dari kepala hingga 

kakinya. 

 

 

 

One shot. objek gambar hanya 

seorang talent saja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Camera Angle : Eye Level. 

Standar pengambilan gambar 

dengan tinggi relative sedang. 

Pengambilan gambar ini 

mengambil sudut sejajar dengan 

mata objek. 

Pengambilan gambar dilakukan 

secara utuh,untuk 

memperlihatkan sosok wanita 

itu dan settingnya (Widagdo, M. 

Bayu&Winastwan Gora S, 2007 

: 56),. 

 

Fungsinya untuk 

memperlihatkan seorang talent 

saja secara lebih jelas 

(Widagdo, M. 

Bayu&Winastwan Gora S, 2007 

: 67), sehingga perempuan yang 

sedang meyeberang jalan sambil 

mengetik SMS dapat terlihat 

dengan jelas. 

 

2. Eye level merupakan standar 

dalam pengambilan gambar, 

untuk merekam objek. Yang 

penting adalah bagaimana 

gambar tersebut dapat terlihat 

dengan jelas 
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Tipografi SMS-an 100% GRATIS GAK 

ADA BATAS KE SEMUA 

OPERATOR 

Menginformasikan bahwa SMS 

dengan menggunakan XL Gratis 

Warna Tulisan berwarna orange dengan 

bayangan tulisan berwarna 

hitam. 

Warna orange pada tulisan 

mengasosiasikan produk 

XL.Orange juga merupakan 

warna impuls terbaik dari 

semua, ini merupakan warna 

yang paling terang dan 

berdampak, tidak mungkin 

diabaikan, dan akan menarik 

mata bagaimanapun juga 

(Danger, 1992 :244). 

 

11  

 

Korpus 16 

 

Korpus 17 

 

Narasi 

 

Saat malam,perempuan tadi 

duduk di sebuah kursi, dan di 

sebelahnya terdapat seseorang 

mengenakan baju putih dan 

rambut panjang ke depan yang 

juga menyerupai kuntilanak. 

Perempuan tadi bertanya kepada 

orang di sebelahnya “pakai XL 

juga ya?”, lalu orang itu 

menjawab “iya”. Setelah itu 

muncul tulisan „XL Terbukti 

Murah‟ 

Narasi menjelaskan  bahwa 

kartu XL terbukti murahnya 

karena dapat membuat orang 

sampai ketagihan SMS. 

 

Korpus 16 melanggar EPI 

pasal 1.9 yang menyebutkan 

bahwa : Iklan tidak boleh 

menimbulkan atau 

mempermainkan rasa takut, 

atau memanfaatkan 

kepercayaan orang terhadap 

takhayul, kecuali untuk 

tujuan positif. 

 

Alasan : iklan ini 

menunjukkan sosok mirip 

kuntilanak yang berpotensi 

menimbulkan rasa takut 

Angle  1.Type of Shot :   

Medium Full Shot (MFS). 

Member batasan framing tokoh 

sampai kira-kira tiga per empat 

ukuran tubuh. 

 

Two shot. Objek gambar terdiri 

dari 2 orang. 

 

2.Camera Angle : Eye Level. 

Standar pengambilan gambar 

dengan tinggi relative sedang. 

Pengambilan gambar ini 

mengambil sudut sejajar dengan 

Framing talent sampai tiga per 

empat ukuran tubuh, yaitu 

sampai lututnya saja(Widagdo, 

M. Bayu&Winastwan Gora S, 

2007 : 56), 

 

 

 

 

 

 

2. Eye level merupakan standar 

dalam pengambilan gambar, 

untuk merekam objek. Yang 



89 
 

mata objek. penting adalah bagaimana 

gambar tersebut dapat terlihat 

dengan jelas 

Tipografi 

(logo) 

(slogan)  

 

„XL‟ 

 

TERBUKTI MURAH‟ 

Tipografi ini ingin menunjukkan 

bahwa XL sudah terbukti 

memiliki tarif yang memuaskan. 

Warna  Huruf X berwarna putih dengan 

titik berwarna orange di atasnya. 

Terdapat logo berwarna warni 

di seblah kanan huruf L. Huruf 

L berwarna hijau. Tulisan 

„terbukti murah‟ berwarna 

orange dengan bayangan hitam. 

Logo XL ini terdiri dari 4 warna 

utama (Biru, orange, hijau dan 

putih), ditambah dengan logo 

dari Axiata, yang merupakan 

perusahaan induk XL di 

Malaysia. 

Logo XL ini memiliki arti lebih 

dinamis dan lebih ramah. Huruf 

X yang dulu terdiri dari dua 

warna hijau dan biru kini 

berubah menjadi putih. Huruf X 

itu terlihat seperti orang yang 

sedang berjalan. Di atas huruf X 

itu terdapat sebuah bulatan 

berwarna oranye. Menurut 

pihak XL, bulatan itu 

melambangkan sebuah wajah 

yang memberikan ciri adanya 

sebuah pribadi. Sedangkan 

lengkung huruf L yang 

berwarna hijau menjadi luwes 

karena XL memberikan apa 

yang betul-betul dibutuhkan 

pelanggan. 

12 

 

 

Tipografi 

(logo) 

 

 

Terdapat logo XL di sebelah kiri 

atas dengan slogan „terbukti 

murah‟. 

Bikin XLALU Ketagihan. 

Terdapat sayarat dan ketentuan 

di bagian bawah. 

Tulisan XLALU dibuat dengan 

tulisan XL didepannya,supaya 

masyarakat mengingat. 

 

Tidak ada pelanggaran 

Warna  Tulisan XLALU berwarna Orange merupakan salah satu 
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Korpus 18 orange tua,sedangkan tulisan 

„Bikin Ketagihan‟ berwarna 

orange muda. Tulisan syarat dan 

ketentuan berwarna putih. 

wana utama logo XL. Orange 

juga merupakan warna impuls 

terbaik dari semua, ini 

merupakan warna yang paling 

terang dan berdampak, tidak 

mungkin diabaikan, dan akan 

menarik mata bagaimanapun 

juga (Danger, 1992 :244).  

 

LAMPIRAN 4 

Unsur Semiotika serta Makna Denotasi dan Konotasi Video Iklan Kartu AS Versi „Dongeng” 

 

Scene 
Capture Video / 

Gambar 

Unsur 

Semiotika 

Keterangan 

(Makna Denotasi) 

Makna Konotasi Pelanggaran dan Alasan 

Pelanggara EPI 

1 

 
 

 

Korpus 1 

Narasi Putri sedang menelepon. Di 

sekelilingnya terdapat 7 orang 

kurcaci (suara kurcaci) 

Digambarkan putri yang sedang 

menelepon dengan senang. 

 

Tidak ada pelanggaran 

Angle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Type of Shot :  Long Shoot 

(LS). Luas ruang pandangnya 

lebih lebar dibandingkan 

medium long shoot dan lebih 

sempit dibandingkan ELS. 

 

2.Camera Angle : Eye Level. 

Standar pengambilan gambar 

dengan tinggi relative sedang. 

Pengambilan gambar ini 

mengambil sudut sejajar dengan 

mata objek. 

1. Fungsinya untuk 

menunjukkan obyek dengan 

latar belakangnya(Widagdo, M. 

Bayu&Winastwan Gora S, 2007 

: 57),  . Cerita dongeng putri 

tidur sangat tampak. 

 

 

 

2. Eye level merupakan standar 

dalam pengambilan gambar, 

untuk merekam objek. Yang 

penting adalah  

                                              

bagaimana gambar tersebut 

dapat terlihat dengan jelas 



91 
 

 

Setting  
Halaman rumah  putri dan 7 

kurcaci 

Setting ini semakin memperkuat 

cerita dongeng. 

 

2 

 

 
Korpus 2 

 

 

 

 

Narasi  

Putri terkejut dan berkata 

“mahal” 

 

Kartu yang digunakan 

menelepon oleh putri tarifnya 

mahal sehingga putri merasa 

terkejut. 

 

Tidak ada pelanggaran  

Angle 1.Type of Shot :  Medium close 

up (MCU). Gambar yang 

diambil sebatas dari ujung 

kepala hingga dada.  

 

 

2.Camera Angle : Eye Level. 

Standar pengambilan gambar 

dengan tinggi relative sedang. 

Pengambilan gambar ini 

mengambil sudut sejajar dengan 

mata objek. 

1.Fungsinya untuk mempertegas 

profil seseorang hingga 

penonton jelas (Widagdo, M. 

Bayu&Winastwan Gora S, 2007 

: 55). Ekspresi putri yang 

terkejut tampak jelas. 

2. Eye level merupakan standar 

dalam pengambilan gambar, 

untuk merekam objek. Yang 

penting adalah bagaimana 

gambar tersebut dapat terlihat 

dengan jelas 

3  

 

 
 

Korpus 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Narasi Putri pingsan dan dikerumuni 7 

kurcaci 

Putri terkejut dengan tarif 

telepon hingga pingsan. 
Tidak ada pelanggaran 

Angle 

1.Type of Shot :  Medium Full 

Shoot (MFS). Memberi batasan 

framing tokoh sampai tiga per 

empat ukuran tubuh. 

 

 

 

 

2.Camera Angle : High Angle. 

Merekam gambar dari sudut 

atas objek sehingga objek 

terlihat terekspose dari bagian 

atas. 

 

 

1. Fungsinya untuk 

mendapatkan informasi 

sambungan peristiwa dari tokoh 

tersebut (Widagdo, M. 

Bayu&Winastwan Gora S, 2007 

: 57). Scene ini merupakan 

sambungan peristiwa dari putri 

yang berdiri lalu jatuh pingsan. 

 

2.Fungsinya untuk 

memperlihatkan objek dari 

bagian atas, sehingga putri yang 

pingsan dapat terlihat dengan 

jelas. 
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4 

 

 

 
 

Korpus 4 

 

Narasi 
Tiga orang kurcaci heran, dan 

berkata “hah? Mahal?” (suara 

tertawa) hihihihihihi 

Tiga orang kurcaci ini merasa 

terkejut karena ternyata tarif 

telepon kartu yang digunakan 

putri mahal. 

 

Tidak ada pelanggaran 

Angle 
1.Type of Shot :  Medium Shoot 

(MS). Merekam gambar objek 

kurang lebih setengah badan. 

Pengambilan gambar sebatas 

kepala hingga pinggang. 

 

2.Camera Angle : Eye Level. 

Standar pengambilan gambar 

dengan tinggi relative sedang.  

Pengambilan gambar ini 

mengambil sudut sejajar dengan 

mata objek. 

1. Profil dan ekspresi ketiga 

kurcaci ini tampak jelas. 

 

 

 

 

 

2. Eye level merupakan standar 

dalam pengambilan gambar, 

untuk merekam objek. Yang 

penting adalah bagaimana 

gambar tersebut dapat terlihat 

dengan jelas 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 
 

Korpus 5 

 

Narasi Datang Sule yang berperan 

sebagai pangeran,menaiki kuda, 

dan bernyanyi “semuanya 

tenang, ada aku” 

Sule datang sebagai pangeran 

yang memberikan solusi atas 

permasalahan yang dialami putri 

dna 7 kurcaci. 

 

Tidak ada pelanggaran 

Angle 1.Type of Shot :  Medium close 

up (MCU). Gambar yang 

diambil sebatas dari ujung 

kepala hingga dada.  

 

 

 

 

 

2.Camera Angle : Eye Level. 

Standar pengambilan gambar 

dengan tinggi relative sedang. 

Pengambilan gambar ini 

mengambil sudut sejajar dengan 

mata objek. 

Fungsinya untuk mempertegas 

profil seseorang hingga 

penonton jelas (Widagdo, M. 

Bayu&Winastwan Gora S, 2007 

: 55). Scene ini memperlihatkan 

sule yang berperan menjadi 

pangeran. 

 

2. Eye level merupakan standar 

dalam pengambilan gambar, 

untuk merekam objek. Yang 

penting adalah bagaimana 

gambar tersebut dapat terlihat 

dengan jelas 
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6 

 

 
 

Korpus 6 

 

Narasi 4 orang kurcaci tampak senang 

dengan kehadiran pangeran 

Dengan kedatangan sule, 

kurcaci merasa senang. 
Tidak ada pelanggaran 

Angle 1.Type of Shot :  Medium Close 

Up (MCU). Gambar yang 

diambil sebatas dari ujung 

kepala hingga dada 

 

 

 

 

 

2.Camera Angle : Eye Level. 

Standar pengambilan gambar 

dengan tinggi relative sedang. 

Pengambilan gambar ini 

mengambil sudut sejajar dengan 

mata objek. 

1.Fungsinya untuk mempertegas 

profil seseorang hingga 

penonton jelas (Widagdo, M. 

Bayu&Winastwan Gora S, 2007 

: 55). Scene ini memperlihatkan 

dengan jelas 4 orang lurcaci 

dengan ekspresi bahagia. 

 

2. Eye level merupakan standar 

dalam pengambilan gambar, 

untuk merekam objek. Yang 

penting adalah bagaimana 

gambar tersebut dapat terlihat 

dengan jelas 

 

7 

 

 
Korpus 7 

 

 
Korpus 8 

 

 

Narasi 

 

Pangeran turun dari kuda,dan 

berkata “Ssst.. kesurupan setan 

mahal tuh” 

 

Setan mahal yang dimaksudkan 

disini adalah provider lain.  

 

Korpus 8 melanggar EPI 

pasal 1.21 tentang 

Merendahkan, yang berisi : 

Iklan tidak boleh 

merendahkan produk pesaing 

secara langsung maupun 

tidak langsung. 

 

Alasan : Dari korpus 

tersebut, nampak bahwa 

kartu As menyindir, atau 

merendahkan kartu XL. 

Kata-kata ”setan mahal” 

yang dimaksud oleh kartu As 

dimaksudkan kepada XL 

 

 

 

Angle 
1.Type of Shot :  Medium Shoot 

(MS). Merekam gambar subjek 

kurang lebih setengah badan. 

Pengambilan gambar sebatas 

kepala hingga pinggang 

 

 

 

2.Camera Angle : Eye Level. 

Standar pengambilan gambar 

dengan tinggi relative sedang. 

Pengambilan gambar ini 

mengambil sudut sejajar dengan 

mata objek. 

1. Pada pengambilan gambar ini 

biasanya digunakan kombinasi 

dengan follow shoot terhadap 

subjek bergerak  (Widagdo, M. 

Bayu&Winastwan Gora S, 2007 

: 55). Sule bergerak turun dari 

atas kuda. 

 

2. Eye level merupakan standar 

dalam pengambilan gambar, 

untuk merekam objek. Yang 

penting adalah bagaimana 

gambar tersebut dapat terlihat 

dengan jelas 
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yang sebelumnya 

mengeluarkan iklan dengan 

menggunakan sosok mirip 

kuntilanak. 

8 

 

 
 

 

Korpus 9 

 

Narasi 

Pangeran menciumkan perdana 

kartu AS ke bibir putri 

Dalam cerita putri salju yang 

asli, putri di cium oleh 

pangeran,lalu bangun. Namun 

dalam cerita ini putri mencium 

kartu perdana AS. 

Tidak ada pelanggaran 

Angle 1.Type of Shot :  Medium Shoot 

(MS). Merekam gambar subjek 

kurang lebih setengah badan. 

Pengambilan gambar sebatas 

kepala hingga pinggang 

 

 

2.Camera Angle : Eye Level. 

Standar pengambilan gambar 

dengan tinggi relative sedang. 

Pengambilan gambar ini 

mengambil sudut sejajar dengan 

mata objek. 

1. Pada pengambilan gambar ini 

biasanya digunakan kombinasi 

dengan follow shoot terhadap 

subjek bergerak  (Widagdo, M. 

Bayu&Winastwan Gora S, 2007 

: 55). 

 

2. Eye level merupakan standar 

dalam pengambilan gambar, 

untuk merekam objek. Yang 

penting adalah bagaimana 

gambar tersebut dapat terlihat 

dengan jelas 

9 

 
 

 

Korpus 10 

 

Narasi Pangeran menunjukkan perdana 

kartu AS,sambil berkata 

“sadarin pakai kartu AS”. 

Iklan ini bertujuan untuk 

menyadarkan konsumen bahwa 

kartu As yang termurah. 

Tidak ada pelanggaran 

Angle 1.Type of Shot :  Medium Close 

Up (MCU). Gambar yang 

diambil sebatas dari ujung 

kepala hingga dada. 

 

 

2.Camera Angle : High Angle. 

Merekam gambar dari sudut 

atas objek sehingga objek 

terlihat terekspose dari bagian 

atas. 

1.Fungsinya untuk mempertegas 

profil seseorang hingga 

penonton jelas (Widagdo, M. 

Bayu&Winastwan Gora S, 2007 

: 55).  

 

2.Fungsinya untuk 

memperlihatkan objek dari 

bagian atas, sehingga kartu AS 

yang sedang di bawa sule dapat 

terlihat dengan jelas. 
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10 

 

 

 

 
 

Korpus 11 

 

Narasi 

 

 

 

 

Pangeran berkata “nelpon 0 

rupiah beneran pagi,, siang, dan 

malam”. Lalu mucul peri yang 

memunculkan tulisan „Nelpon 

Rp 0‟ 

Sule menginformasikan tarif 

telepon kartu AS. Tulisan yang 

muncul memperjelas informasi 

secara visual. 

Melanggar EPI 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 

 

Alasan : Untuk mendapatkan 

gratis telepon, kartu As 

menetapkan syarat dan 

ketentuan, namun tidak 

mencantumkannya dalam 

iklan. 

Angle 1.Type of Shot :  Medium Close 

Up (MCU). Gambar yang 

diambil sebatas dari ujung 

kepala hingga dada. 

 

 

2.Camera Angle : Eye Level. 

Standar pengambilan gambar 

dengan tinggi relative sedang. 

Pengambilan gambar ini 

mengambil sudut sejajar dengan 

mata objek. 

1.Fungsinya untuk mempertegas 

profil seseorang hingga 

penonton jelas (Widagdo, M. 

Bayu&Winastwan Gora S, 2007 

: 55).  

 

2. Eye level merupakan standar 

dalam pengambilan gambar, 

untuk merekam objek. Yang 

penting adalah bagaimana 

gambar tersebut dapat terlihat 

dengan jelas 

Tipografi 
Nelpon Rp 0 

Menunjukkan tarif telepon kartu 

AS 

Warna  

Warna putih pada tulisan 

Dalam Darmaprawira 

(2002:45), warna putih 

melambangkan 

kesucian,polos,jujur, dan murni.  

 

11 

 

 
Korpus 12 

 

 

Narasi 

Pangeran berkata “gratis 

facebook dan chatting 

sepuasnya plus gratis ribuan 

SMS ke semua operator” 

Menginformasikan promo-

promo kartu AS. 
 

Tidak ada pelanggaran 

Tipografi  

 

1.Baru. gratis facebook & 

chatting sepuasnya. Hubungi 

*363*363#. 

2.Terdapat lambang 

Nimbuzz,Mig33,dan E-buddy. 

Memperjelas promo-promo 

kartu AS melalui visual. 

Menginformasikan situs 

chatting yang dapat di akses. 

Warna  

1.Seluruh tulisan berwarna 

putih. Terdapat dasar warna 

merah pada tulisan “Baru” dan 

*363*363#. 

Dalam Darmaprawira 

(2002:45), warna putih 

melambangkan 

kesucian,polos,jujur, dan murni. 

Sedangkan warna merah 

melambangkan cinta, nafsu, 

kekuatan, berani, menarik, 

bahaya (Darmaprawira, 2002 : 
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37). 

Warna putih dengan bayangan 

hitam tampak menarik mata. 

Begitu juga dengan warna putih 

dengan dasar warna merah. 

10 

 
Korpus 13 

 

Narasi Pangeran berkata “dijamin 

nggak ribet,nggak nakut-

nakutin”. Lalu ada peri yang 

memunculkan tulisan. 

Pernyataan sule seperti 

menyindir operator lain. 
Melanggar EPI 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 

 

Alasan : Untuk mendapatkan 

gratis SMS, kartu As 

menetapkan syarat dan 

ketentuan, namun tidak 

mencantumkannya dalam 

iklan. 

Angle 
1.Type of Shot :  Medium Close 

Up (MCU). Gambar yang 

diambil sebatas dari ujung 

kepala hingga dada. 

 

 

2.Camera Angle : Eye Level. 

Standar pengambilan gambar 

dengan tinggi relative sedang. 

Pengambilan gambar ini 

mengambil sudut sejajar dengan 

mata objek. 

1.Fungsinya untuk mempertegas 

profil seseorang hingga 

penonton jelas (Widagdo, M. 

Bayu&Winastwan Gora S, 2007 

: 55).  

 

2. Eye level merupakan standar 

dalam pengambilan gambar, 

untuk merekam objek. Yang 

penting adalah bagaimana 

gambar tersebut dapat terlihat 

dengan jelas 

 

Tipografi  

 

Gratis Ribuan SMS ke semua 

oprator 

Menginformasikan promo SMS 

dari kartu AS 

Warna  

Warna putih pada tulisan yang 

muncul. 

Dalam Darmaprawira 

(2002:45), warna putih 

melambangkan 

kesucian,polos,jujur, dan murni. 

Warna putih ini juga tampak 

kontras dengan warna-warni di 

belakangnya sehingga menarik 

mata. 

 

 

 

11 

 
 

Korpus 14 

 

Narasi 

Putri bangun dari pingsannya. 

Putri sadar setelah bertemu 

dengan kartu AS yang benar-

benar murah. 

 

Tidak ada pelanggaran 

 

Angle 

1.Type of Shot :  Close Up 

(MCU). Gambar yang diambil 

sebatas dari ujung kepala hingga 

leher 

 

1.Fungsinya untuk mempertegas 

profil seseorang hingga 

penonton jelas  (Widagdo, M. 

Bayu&Winastwan Gora S, 2007 

: 55).  
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2.Camera Angle : High Angel. 

Merekam gambar dari sudut 

atas objek sehingga objek 

terlihat terekspose dari bagian 

atas. 

 

2.Fungsinya untuk 

memperlihatkan objek dari 

bagian atas. Ekspresi putri yang 

tersenyum senang menjadi 

sangat jelas, 

12 

 

 
 

Korpus 15 

 

Narasi 

Putri,pangeran, dan 7 kurcaci 

berbahagia. Dan pangeran 

tertawa. 

Digambarkan bahwa setelah 

kedatangan pangeran membawa 

kartu AS,masalahpun 

terselesaikan dan semua 

berbahagia. 

 

Tidak ada pelanggaran 

Angle 1.Type of Shot :  Full Shoot( 

FS). Pengambilan gambar 

dilakukan pada subjek secara 

utuh dari kepala hingga kaki. 

 

2.Camera Angle : Eye Level. 

Standar pengambilan gambar 

dengan tinggi relative sedang. 

Pengambilan gambar ini 

mengambil sudut sejajar dengan 

mata objek. 

1. Pengambilan gambar 

dilakukan secara utuh,untuk 

memperlihatkan para tokoh 

dengan settingnya. 

 

2. Eye level merupakan standar 

dalam pengambilan gambar, 

untuk merekam objek. Yang 

penting adalah bagaimana 

gambar tersebut dapat terlihat 

dengan jelas 

13 

 
 

Korpus 16 

 

Narasi 

Terdapat gambar perdana kartu 

AS. (suara laki-laki) “Paling 

murah?,ya kartu AS” 

Narasi tersebut menerangkan 

bahwa tarif Kartu As adalah 

yang paling murah 

dibandingkan dengan tarif-tarif 

provider pesaingnya. 

Melanggar EPI pasal 1.2 

ayat 1.2.2 mengenai 

Bahasa. Yang berisi : 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 

 

 

Warna 

Latar belakang warna perdana 

kartu AS adalah merah. 

Warna merah yang 

mendominasi, melambangkan 

cinta, nafsu, kekuatan, berani, 

menarik, bahaya 

(Darmaprawira, 2002 : 37). 

Warna merah juga merupakan 

warna utama pada logo kartu 

AS. 
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sumber yang otentik. 

 

Alasan : kalimat ”paling 

murah” dalam iklan ini 

menunjukkan kalimat 

superlatif 
14. 

 
 

Korpus 17 

 

Tipografi 

(Logo) 

Didominasi warna merah 

sebagai warna dasar, bentuk hati 

atau As dan kata “As”. Selain 

itu juga terdapat warna putih 

sebagai warna kartu dan warna 

bayangan kata “KARTU As”. 

Sedangkan warna hitam adalah 

warna huruf atau kata 

“KARTU” dari logo kartu 

As,dan tulisan Paling Murah. 

Terdapat loko telkomsel pada 

kanan atas,dengan tulisan 

telkomsel berwarna putih. Di 

sebelah kiri bawah terdapat 

tulisan mengenai syarat dan 

ketentuan.  

 

Dari segi warna,warna merah 

yang mendominasi, 

melambangkan cinta, nafsu, 

kekuatan, berani, menarik, 

bahaya (Darmaprawira, 2002 : 

37). Warna merah juga 

melambangkan kepribadian 

yang bersikap agresif dan 

bersemangat (Danger, 1992 : 

249). Warna yang paling banyak 

digunakan adalah warna 

merah,sedangkan warna hitam 

dan putih digunakan sebagai 

tipografi, sebagai warna kontras. 

warna putih melambangkan 

harapan, murni, lugu, bersih, 

dan terang. Warna hitam 

bermakna kuat, resmi,keahlian, 

tidak menentu. Warna hitam 

melambangkan kepribadian 

bersifat raja, anggun, canggih. 

Dari segi logo, kartu AS adalah 

kartu yang mempunyai nilai 

tertinggi dari kartu-kartu 

lainnya.  

Melanggar EPI pasal 1.2 

ayat 1.2.2 mengenai 

Bahasa. Yang berisi : 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. 

 

Alasan : kalimat ”paling 

murah” dalam iklan ini 

menunjukkan kalimat 

superlatif 
15  

 
 

Korpus 18 

Narasi Putri,pangeran, dan 7 kurcaci 

terkejut karena ada suara dari 

atas pohon dan pohon bergerak-

gerak. (suara wanita tertawa) 

hihihihihi 

Suara tawa wanita tersebut 

menunjukan sesuatu yang 

misterius dari atas pohon yang 

bergerak-gerak. 

 

Tidak ada pelanggaran 

Angle 1.Type of Shot :  Extreem Long 

Shoot (ELS). Artis tampak 

berada di kejauhan 

1.Berfungsi untuk mempertegas 

dan atau membantu imajinasi 

ruang cerita  dan peristiwa 
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2.Camera Angle : Bird Eye 

view. Merekam gambar dari 

sudut atas objek sehingga objek 

terlihat terekspose dari bagian 

atas. 

kepada penonton. 

 

2. Hasil gambar lebih dramatis 

dan menimbulkan misteri  

(Widagdo, M. 

Bayu&Winastwan Gora S, 2007 

: 59).  

16  

 

 
 

Korpus 19 

Narasi Ada sesosok kuntilanak yang 

jatuh dari atas pohon ke kuda 

pangeran. 

Sosok kuntilanak sama dengan 

talent iklan operator selular lain. 

 

Tidak ada pelanggaran 

Angle 1.Type of Shot :   

Over Shoulder. Mengambil 

adegan dialog dari sudut 

belakang/punggung. 

 

2.Camera Angle : Eye Level. 

Standar pengambilan gambar 

dengan tinggi relative sedang. 

Pengambilan gambar ini 

mengambil sudut sejajar dengan 

mata objek.  

1. Over shoulder menjadi 

alternatif pengambilan gambar 

subjek yang sedang berdialog. 

 

 

2. Eye level merupakan standar 

dalam pengambilan gambar, 

untuk merekam objek. Yang 

penting adalah bagaimana 

gambar tersebut dapat terlihat 

dengan jelas 

17 

 

 
 

Korpus 20 

Narasi Salah satu dari 7 kurcaci berkata 

„tante,salah lokasi ya?”. (suara 

tertawa pangeran,putri, dan 

kurcaci lainnya). Kuntilanak 

terpeleset dari kuda. 

Kurcaci mengatakan bahwa 

kuntilanak tersebut salah lokasi. 

Sosok kuntilanak 

menggambarkan operator 

selular lain.  

 

Korpus 8 melanggar EPI 

pasal 1.21 tentang 

Merendahkan, yang berisi : 

Iklan tidak boleh 

merendahkan produk pesaing 

secara langsung maupun 

tidak langsung. 

 

Alasan : Dari korpus 

tersebut, nampak bahwa 

kartu As menyindir, atau 

merendahkan kartu XL. 

Angle 

1.Type of Shot :  Medium Close 

Up (MCU). Gambar yang 

diambil sebatas dari ujung 

kepala hingga dada 

 

 2.Camera Angle : Eye Level. 

Standar pengambilan gambar 

dengan tinggi relative sedang. 

Pengambilan gambar ini 

mengambil sudut sejajar dengan 

mata objek. 

1.Fungsinya untuk mempertegas 

profil seseorang hingga 

penonton jelas (Widagdo, M. 

Bayu&Winastwan Gora S, 2007 

: 55).  

 

2. Eye level merupakan standar 

dalam pengambilan gambar, 

untuk merekam objek. Yang 

penting adalah bagaimana 

gambar tersebut dapat terlihat 

dengan jelas 
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Kata-kata ”setan mahal” 

yang dimaksud oleh kartu As 

dimaksudkan kepada XL 

yang sebelumnya 

mengeluarkan iklan dengan 

menggunakan sosok mirip 

kuntilanak. 

 

 


