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BAB IV 

PROFIL FILOSOFI KOPI 

4.1 Sinopsis Filosofi Kopi 

 Filosofi kopi adalah film Indonesia yang menceritakan tentang jalan 

kehidupan dua sahabat muda yang memiliki karakter yang berbeda namun 

memiliki tujuan yang sama yaitu untuk membuat kedai kopi dengan cita 

rasa yang sempurna, dengan mengambil dan mengadaptasi budaya kopi 

(coffee culture) di Indonesia. Kedua tokoh utama dalam Filosofi Kopi 

memiliki karakter berbeda, tokoh utama dalam film ini diberi nama Ben 

dan Jody. Ben memiliki karakter yang perfectionis, pekerja keras, 

berambisi, dan tidak ingin tersaingi, sedangkan Jody memiliki karakter 

yang loyal, rasional, perhitungan, dan memilih untuk realistis dari pada 

mengikuti idealis yang dianggapnya kurang masuk akal. Film ini adalah 

adaptasi dari cerita pendek hasil karangan Dee Lestari, yang disutradarai 

oleh Angga Dwimas Sasongko dalam rumah produksi Visinema Pictures. 

Kedua karakter utama film ini diperankan oleh Chicco Jerikho selaku Ben, 

dan Rio Dewanto selaku Jody. 

 

Gambar 4.1 

Poster Film Filosofi Kopi 

 Film ini mendapatkan berbagai penghargaan dari dalam negeri dan 

luar negeri. Penulis dari film Filosofi Kopi Jenny Jusuf mendapatkan 

penghargaan dalam kategori Penulis Skenario Terpuji dalam Festival  Film 
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Bandung 2015 dan Pemenang Kategori Penulis Skenario Adaptasi Terbaik 

dalam Festival Film Indonesia 2015, Ahsan Adrian selaku editor Filosofi 

Kopi juga memenangkan kategori Penyunting Gambar Terbaik dalam 

Festival Film Indonesia 2015. Di luar negeri Filosofi Kopi memenangkan 

Ensembel Performance dalam World Premieres Film Festival Philippines 

2015, Filosofi Kopi juga diputar dalam festival film dibeberapa negara 

seperti Taipei Golden Horse Film Festival 2015 di Taiwan, Bucheon 

Internasional Fantastic Film Festival 2015 di Korea, Silk Road 

Internasional Film Festival 2015 di China, South Social Film Festival 2015 

di Inggris, dan Cannes Film Festival di Prancis, dan dari segi pemasaran 

juga memenangkan kategori Best Use of Social Media Marketing Citra 

Pariwara 2015.  

4.2 Profil Filosofi Kopi The Series 

 Dalam web series Filosofi Kopi karakter Ben dan Jody masih 

mengadaptasi dari Filosofi Kopi. Ben adalah seorang pecinta kopi, 

kecintaanya pada kopi berawal dari kecil yang sudah dekat dengan kopi 

dikarenakan ayahnya adalah seorang petani kopi. Ia memiliki mimpi untuk 

menjadi seorang barista yang hebat dan mengerti soal kopi. Sedangkan 

Jody adalah sahabat Ben dari kalangan pedagang yang sudah terbiasa 

dengan transaksi jual-beli, Jody merupakan sosok yang menyukai kopi. 

Ben dan Jody lalu memiliki ide untuk membuka kedai kopi dengan cita 

rasa yang sempurna. Jody yang merupakan observer financial lebih hati-

hati dalam memilih keputusan untuk keberhasilan kedai, sedangkan Ben 

lebih mementingkan idealisnya dalam membentuk cita rasa yang sempurna. 

 Menurut Angga selaku sutradara, Filosofi Kopi menggambarkan 

kehidupan modernitas. Selain itu  Jakarta juga digambarkan sebagai tempat 

beradu nasib, memuja kesempurnaan, kota yang penat dan sesak. Filosofi 

Kopi The Series mengambil latar tempat kedai Filosofi Kopi yang terletak 



39 
 

di Jalan Melawai VI No. 8 Blok M Square, Jakarta Selatan. Jalan Melawai 

Blok M sendiri adalah salah satu lokasi melegenda sebagai tempat gaul 

anak muda. Kedai Filosofi Kopi dibentuk menggunakan konsep gedung 

artistektur tua, menggunakan nilai-nilai nyaman, bersahaja, akrab, hangat, 

dan mengikuti kepribadian konsumen. Mengikuti beberapa konsep kedai 

kopi di New York dan Eropa dengan mengambil area pedestrian yang 

digunakan sebagai tempat duduk menikmati kopi. 

  

            Gambar 4.2 

              Poster Filosofi Kopi The Series 

 Dalam sela-sela pengeluaran sekuel Filosofi Kopi 2, Angga Dwimas 

Sasongko mengeluarkan web series Filosofi Kopi menggunakan platform 

digital yaitu Youtube. Filosofi Kopi The Series juga disponsori oleh 

beberapa produk dengan segment pasar yang spesifik. Pond’s men, 

Samsung, Enervon, dan Toffin. Produk-produk yang beriklan dalam web 

series ini merupakan produk yang menjadi market leader di Indonesia, 

Pond’s men menargetkan konsumen dengan status professional atau 

business man. Samsung Galaxy Tab A6 with S-pen memilih pasar dengan 

konsumen yang bekerja dalam industry kreatif dan pembisnis. Enervon 

menargetkan pada orang-orang yang aktif seharian. Dan Toffin 

menargetkan pada orang-orang kreatif yang memiliki passion tentang kopi. 

Dari segi segment dan target pasar produk-produk tersebut sepadan dengan 
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jalan cerita dalam web series Filosofi Kopi The Series serta karakter Ben 

dan Jodi.  

 Filosofi Kopi The Series adalah prequel film Filosofi Kopi yang 

menceritakan tentang awal mula berdirinya Filosofi Kopi. Web series ini 

disutradarai kembali oleh Angga Dwimas Sasongko dan masuk dalam 

rumah produksi dari Visinema Pictures,. Berikut adalah keempat series 

Filosofi Kopi dalam platform Youtube yang akan dianalasisi dalam 

penelitian ini: 

Filosofi Kopi The Series: Ben & Jody – Ep 1 “Pilot” 

 Dalam episode Filosofi Kopi The Series: Ben & Jody – Ep 1 “Pilot”, 

memiliki alur cerita yang menceritakan tentang perjalanan Ben & Jody 

yang sedang mencari inspirasi untuk kedai kopi yang akan mereka buka. 

Pada awal scene Jody memberikan refrensi sebuah coffee shop terkenal di 

Indonesia, perusahan coffee shop asing yang memiliki banyak cabang di 

kota-kota besar, yang namanya juga mendunia. Ben yang menunggu Jody 

membeli kopi, tidak setuju dengan ide refrensi Jody, menurut Ben jika 

mengikuti ide Jody maka kedai yang akan mereka buka tidak akan 

memiliki signature coffee yang berkarakter. Ben-pun mengajak Jody untuk 

melihat refrensi kedai kopi lain. Berbeda dengan refrensi Jody, Ben 

mengajak Jody pergi ke kedai kopi sederhana di daerah Jakarta. Kedai kopi 

yang menjadi refrensi Ben hanya memiliki dua jenis kopi, namun memiliki 

karakter, sederhana dengan konsumen yang berkarakter tidak memiliki 

pretensi apa-apa. Ben memiliki ide untuk menyajikan kopi-kopi Indonesia 

dengan metode itali sebagai menu di kedai kopi yang akan mereka buka. 

Jody yang memperhatikan ide-ide dan refrensi dari Ben masih ragu untuk 

mengikuti ide Ben. Kedai kopi refrensi pertama mereka hanya memiliki 

dua menu kopi dengan harga kopi sepuluh ribu rupiah per gelas, Jody yang 

mendengar hal itu kesal karena berfikir tidak akan untung jika kedai yang 
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akan dibuat mengikuti ide Ben. Ben yang melihat reaksi Jody, mengatakan 

jika tidak untung maka kedai tersebut sudah tutup dari waktu yang cukup 

lama. 

 

Gambar 4.3            

          Filosofi Kopi The Series: Ben & Jody – Ep 1 “Pilot” 

 Ben yang mengetahui sahabatnya masih belum puas mengajak Jody 

untuk melihat satu refrensi lainnya. Kedai kopi kedua didaerah Jakarta 

yang sudah berdiri dari tahun 1927. Jody yang mendengar hal itu kembali 

memberikan reaksi yang sama bahwa dia tidak menginginkan kedai mereka 

mengalami nasib serupa dengan kedai kopi refrensi kedua. Kopi yang 

disajikan memang enak dan memiliki karakter, namun refrensi kedua yang 

diberikan Ben masih kurang meyakinkan Jody. Jody dan Ben kembali 

berdebat tentang konsep kedai kopi yang akan mereka buka. Ben tetap pada 

idealisnya sebagai seorang barista kopi yang menyajikan kopi dengan 

signature sendiri, sedangkan Jody memilih untuk berpikir realistis 

mengenai situasi sulit yang dia hadapi (hutang ayahnya) dan kedai mereka. 

Jody memikirkan kata-kata Ben untuk membuka kedai kopi yang 

authentic, namun tetap pada pikiran realistic nya, Jody rehat sejenak 

dengan menggunakan pencuci muka Pond’s Men dengan ekstrak kopi. 

Pada scene selanjutnya Ben membuatkan kopi untuk menenangkan pikiran 

Jody. Jody yang kesal melihat tingkah laku Ben, beragumen bahwa kedai 

kopi dengan konsep Ben tidak akan memberikan keuntungan untuk 

mereka. Namun Ben menanggapinya dengan tenang, memceritakan asal 

muasal dari kopi yang disajikan untuk Jody. Jody yang menanggapi cerita 
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Ben mengatakan bahwa Ben terlalu filosofis. Ben yang mendengar 

spontanitas dari Jody terinspirasi dan memberikan ide untuk nama serta 

konsep kedai mereka yaitu “Filosofi Kopi” dengan alasan semua konsumen 

yang datang dapat menemukan diri mereka di Filosofi Kopi sesuai menu 

yang nantinya akan konsumen pesan. Jody yang melihat ekspresi Ben tidak 

dapat berkata apa-apa, karena merasa tidak mampu untuk melawan idealis 

Ben dan menyetujui ide Ben. 

Filosofi Kopi The Series: Ben & Jody – Ep 2 “Password Hoki” 

 Dalam episode kedua Filosofi Kopi The Series berjudul Password 

Hoki memiliki alur cerita mundur dengan latar waktu malam hari dibuka 

dengan keyakinan Ben tentang rebranding nama kedai menjadi filosofi kopi. 

Jody yang percaya terhadap fengshui memiliki kepercayaan kurang baik 

terhadap nama Filosofi Kopi. Dalam episode kedua alurnya bercerita tentang 

sejarah atau kisah proses rebranding kedai. Series dibuka dengan latar waktu 

malam hari Ben sedang membuang papan nama kedai sebelumnya yang diberi 

nama Ben & Jody. Jody yang melihat hal itu sedikit kesal baginya proses 

rebranding kedai bukan haanya perkara mengganti nama, logo, dan membuang 

papan nama, menurut Jody dalam mengambil keputusan harus ada jaminan, 

karena yang dicari adalah keuntungan. Scene selanjutnya dibuka dengan waktu 

yang sudah mundur yaitu saat pembukaan toko. Jody mencari-cari keberadaan 

kawannya Ben, Jody menanyakan kepada salah satu karyawan barista. Setelah 

dipertanyakan keberadaan Ben, Be-pun muncul membawa identitas baru untuk 

kedai mereka (Filosofi Kopi). Jody yang masih ragu menanyakan kepada ketiga 

karyawannya, salah satu karyawannya ragu dengan rebranding baru, sedangkan 

kedua lainnya menyetujui ide Ben. 
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Gambar 4.4            

          Filosofi Kopi The Series: Ben & Jody – Ep 2 “Password Hoki” 

 Ketika keputusan sudah didapat dan disepakati maka Ben dan Jody 

setuju untuk merebranding kedai. Karena kepercayaannya yang kuat tentang 

fengshui dan budaya cina, maka kaka dari Jody memperkenalkan dirinya pada 

seorang ahli fengshui. Ben yang tidak menyukai ide Jody kesal karena takut 

konsep kedai yang sudah mereka rencanakan dibongkar ulang. Ahli fengshui 

mulai memeriksa keadaan kedai, Ben yang sedari tadi kesal mengajak kedua 

karyawannya untuk keluar dari kedai mencari makanan sambil berdiskusi. 

Salah satu karyawan Ben dan Jody mengenali seorang ahli fengshui tersebut 

yang ternyata adalah seorang youtuber juga. Ben lalu meminta karyawannya 

untuk mengambil Galaxy Tab yang sering Jody gunakan untuk mencari tau ahli 

fengshui yang Jody panggil, sembari Ben dan kedua karyawannya mencari tau 

tentang sang ahli fengshui, didalam kedai Jody mendengarkan perkataan-

perkataan dari sang ahli fengshui tentang kondisi buruk keadaan kedai 

berdasarkan fengshui. Si ahli fengshui pun menawarkan berbagai macam benda 

yang bisa digunakan untuk penangkal rugi, mulai dari aksesoris kucing, koin, 

dan barang-barang lainnya dengan harga yang tidak masuk akal. Ben dan para 

karyawan yang sudah curiga dan mencari tau tentang asal muasal sang ahli 

fengshui menemukan kejanggalan melalui internet menggunakan Samsung 

Galaxy Tab. Ternyata dari informasi yang didapatkan sang ahli fengshui adalah 

seorang penipu, Ben yang emosi memberitau Jody bahwa sang ahli fengshui 

yang dia percaya adalah seorang penipu. Jody yang langsung mengecek 

informasi langsung mengusir sang ahli fengshui. Ben langsung memberikan 



44 
 

saran kepada Jody untuk tidak mempercayai orang-orang yang mengatas 

namakan fengshui lagi. Jody yang merasa bersalah setuju dengan saran Ben. 

Filosofi Kopi The Series: Ben & Jody – Ep 3 “W.I.B (Waktu Indonesia 

Bagian Ben)” 

 Episode 3 Filosofi Kopi The Series menceritakan alur yang berbeda, 

dibuka dengan diskusi Ben dan kedua karyawannya (Aldi dan Aga) tentang 

mesin kopi. Karyawan Ben & Jodi meminta mesin kopi baru untuk membuat 

kopi. Ben yang mendengar keinginan kedua karyawan barista-nya kebingungan 

untuk mewujudkannya karena dihalangi oleh perhitungan Jody. Ben 

memikirkan rencana untuk mengganti mesin baru dan membujuk Jody. Jody 

yang datang ke kedai dengan membawa supplier biji kopi baru 

memperkenalkan kawannya pada Ben dan kedua karyawannya Aga dan Aldi. 

Ben membuat rencana untuk membujuk Jody mau mengganti mesin kopi baru, 

Ben menawarkan cara berhemat dan mencicil dalam pengeluaran untuk 

membeli mesin kopi dan beans kopi, dengan membeli beans kopi di tempat 

langganan mereka. Jody pun memerima usulan untuk membeli mesin dan 

supplier beans kopi mereka dengan satu syarat, yaitu beans yang mereka beli 

ditempat langganan mereka harus tiba tepat waktu. Ben yang mendengar 

pengajuan syarat dari Jody menerima syarat tersebut. 

 

Gambar 4.5           

          Filosofi Kopi The Series: Ben & Jody – Ep 3 “W.I.B (Waktu Indonesia Bagian Ben)” 
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 Namun Ben memiliki perasaan yang tidak enak tentang Bang 

Norman (supplier beans kopi langganan Ben & Jody) karena kebiasaan Bang 

Norman yang kurang tepat waktu Ben harus membuat rencana agar Jody tetap 

membelikan Mesin kopi. Ben dan ketiga karyawannya (Aga, Aldi, dan Nana) 

membuat rencana dengan mengundur jam kedai dan jam tangan Jody dari 

biasanya selama dua jam. Betul saja, Bang Norman yang terlambat datang 

terselamatkan oleh ide Ben, dan Jody tetap menepati janji untuk membelikan 

mesin kopi yang baru yaitu  mesin bermerek Toffin, dan sebagai permintaan 

maaf Bang Norman, beliau memberikan ekstra kopi gratis. Jody yang 

mendengar kata gratis sangat senang dan membuat kesepakatan dengan Bang 

Norman. Namun Jody merasa ada hal yang aneh dari hari itu dan mulai 

menyadari bahwa Jam tangan dan kantornya diperlambat oleh Ben. 

Filosofi Kopi The Series: Ben & Jody – Ep 4 “Coffee vs Non Coffee” 

Pada episode 4 Filosofi Kopi The Series alurnya menceritakan tentang test 

market untuk menu kedai Filosofi Kopi. Jody beranggapan kalau didalam kedai 

harus ada menu noncoffee untuk para konsumen yang tidak menyukai kopi, 

sedangkan Ben berpendapat bahwa kopi buatannya dapat menarik konsumen 

dan membuat konsumen menyukai kopi. Jody yang tidak setuju dengan 

pemikiran Ben mengadakan test market untuk melihat perlu tidaknya menu 

noncoffee. Ben yang ditantang Jody untuk mencari pembuktian menyetujui 

tantangan dari Jody. 

 

Gambar 4.4           

          Filosofi Kopi The Series: Ben & Jody – Ep 4 “Coffee vs Non Coffee” 
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 Sebelum memulai aktivitas dicuaca yang terik Ben meminum 

supplement tubuh yaitu Enervont C Active. Ben mengikuti Jody ke depan kedai 

untuk memulai test market, mereka berdiri bersampingan dengan meja yang 

berbeda. Meja Jody terisi oleh menu noncoffee  yaitu Greentea Latte, dan Lecy 

Tea, sedangkan meja Ben berisi menu kopi yaitu Gayo, dan Cappucino. Jody 

melakukan berbagai cara untuk mengalahkan Ben karena melihat peminat kopi 

lebih banyak dari pada noncoffee. Jody menggunakan taktik  es batu untuk 

membuat konsumen lebih tertarik pada produk noncoffee, Ben yang tidak mau 

kalah melakukan taktik yang sama. Namun para konsumen bukannya memilih 

malah menyukai kedua menu yang ditawarkan oleh Filosofi Kopi. Mendengar 

penilaian itu Ben merasa tidak bisa memaksa dan merubah selera setiap orang 

dalam memilih minuman. Ben- pun menyetujui ide Jody untuk tetap menaruh 

menu noncoffee pada kedai mereka.  

.4.3 Interpretasi tanda dalam Filosofi Kopi The Series 

 Dalam menginterpretasikan tanda, peneliti menggunakan teori 

Semiotika dari Roland Barthes. Realitas dikonstruksikan, dan dipahamkan pada 

pemahaman manusia melalui berbagai sistem makna kultural dan bersifat 

khusus (Barthes,2004;161). Berikut adalah table interpretasi berdasarkan 

semiotik Roland Barthes yang meliputi gaya, bahasa, dan busana dalam empat 

episode Filosofi Kopi The Series. 
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Filosofi Kopi The Series: Ben & Jody – Ep 1 “Pilot” 

 

Durasi: 00.00 – 00.10 

Scene 1 adegan 1 

Ben menunggu Jody 

 

Durasi: 00.15 – 00.50 

Scene 1 adegan 2 

Ben dan Jody berdebat mengenai 

referensi kedai 

 

NO. Denotatif 

1. Gaya Teknik Pengambilan 

Gambar 

Ben sedang menunggu Jody didepan 

sebuah café Starbucks (disensor) 

yang terletak didaerah perkotaan. 

Dengan latar belakang daerah 

pedestrian, dan daerah parkir yang 

diisi dengan kendaraan bermotor 

(mobil dan motor). 

Jody menghampiri Ben membawa 

segelas ice caramel macchiato yang 

sudah dipesannya. 

 Menggunakan eye level 

angel, medium close up shot 

 Menggunakan setting jalan 

raya, dan pertokoan (salah 

satu café), dan kendaraan 

bermotor 

 Day light pada setting waktu 

 Menggunakan high key 

dalam pencahayaan 

2. Bahasa 

Ben: “Ini Jody nih tadi sih dia 

bilangnya, mau ngajak gue ketempat 

ngopi yang oke buat jadi refrensi 

konsep baru kedai gue sama dia. 
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Yaah! Malah ngajak gua ketempat 

fancy kaya begini lagi” 

Jody: “Ice caramel macchiato” 

Jody: “Ya kita bikin menu kaya gini. 

Kita bisa jual harganya mahal, cuan 

men” 

Ekspresi wajah 

Ben memberikan kerutan pada 

hidung diantara alis dan tulang 

hidung (00:13-00:28)  

Jody memberikan gambaran pipi 

naik menekan dan senyuman (00.11-

00.30) 

3. Busana 

Ben menggunakan jaket denim 

coklat, dengan t-shirt hijau polos, 

topi akar. 

Jody menggunakan kemeja lengan 

panjang digulung berwarna hijau 

dengan motif, tas selempang, kaca 

mata, jam tangan, sweater 

 

NO. Konotatif 

1. Gaya Teknik Pengambilan Gambar 

 Latar tempat didepan café 

Starbucks dalam scene pertama 

memberi gambaran tentang 

kehidupan urban daerah 

perkotaan. Starbucks sendiri 

 Eye level angel diletakan 

sejajar dengan mata manusia. 

Memberikan efek pada 

penonton akan merasa 

ditempat yang sama dengan 



49 
 

adalah produk dari kaum 

kapitalis
1
. 

 Latar tempat parkir yang berisi 

kendaraan bermotor 

menggambarkan kehidupan 

masyarakat modern. ciri 

masyarkat modern adalah 

mengalami kemajuan dan 

perkembangan pesat pada 

bidang revolusi industri
2
. 

 Menu ice caramel macchiato 

adalah salah satu menu 

unggulan dari starbucks, dan 

merupakan kaum kapitalis. 

Dimana kaum Kapitalis adalah 

pembentuk budaya konsumtif
3
. 

karakter.
4
 

 Setting tempat di jalan raya, 

pertokoan merupakan 

gambaran dari kota 

metropolitan, dikarenakan 

adanya peningkatan pada 

transportasi dan 

infrastruktur
5
. 

 Day pada setting waktu 

menggambarkan siang hari. 

 High Key memberikan 

suasana cerah
6
. 

2. Bahasa 

 Pada dialog Ben yang 

mengatakan bahwa Jody ingin 

mengajaknya, ke tempat refrensi 

konsep baru kedai mereka 

                                                           
1
 Dalam Jurnal Perilaku Konsumsi Masyarakat Urban Pada Produk Kopi Ala Starbucks oleh 

Nadya Afdholy Universitas Muhammadiyah Malang tahun 2019 
2
 Dalam Buku Budaya Visual Indonesia oleh Agus Sachari tahun 2007 

3
  Dalam Jurnal MASYARAKAT KONSUMEN SEBAGAI CIPTAAN KAPITALISME GLOBAL: 

FENOMENA BUDAYA DALAM REALITAS SOSIAL oleh Selu Margaretha Kushendrawati, 
Universitas Indonesia, Depok tahun 2006 
4
 Sumber penjelasan dari www.studioantelope.com (https://studioantelope.com/jenis-jenis-

angle/) 
5
Sumber www.academia.edu jurnal Kota Metropolitan 

(https://www.academia.edu/34904844/Kota_Metropolitan.pdf) 
6
 TATA CAHAYA LOW KEY DALAM FILM ANIMASI STOP-MOTION CORPSE BRIDE KARYA TIM 

BURTON Dedi Eko Nurcahyo , Institut Seni Indonesia Surakarta (ket: pemaknaan tata cahaya 
dalam bab IV menggunakan sumber jurnal ini) 

http://www.studioantelope.com/
http://www.academia.edu/
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menggambarkan kehidupan 

modern saat ini dimana café 

merupakan tempat yang menjadi 

ciri kehidupan masyarakat urban 

perkotaan
7
.  

Dan kata fancy dalam dialognya 

menggambarkan gaya hidup 

generasi milenial
8
. 

 Dialog Jody dalam scene yang 

sama menyebutkan sebuah 

menu di café starbucks (sensor), 

menu tersebut menjadi menu 

favorit. Penegasan menu 

minuman ini menjadi gambaran 

adanya trend yang diikuti oleh 

konsumen
9
. Dalam dialog Jody 

dalam scene  yang sama juga 

memberi gambaran tentang 

konsumen yang konsumtif 

secara implisit dari kata “bikin 

menu kaya gini. Kita bisa jual 

harganya mahal, cuan men!”
10

 

                                                           
7
 Dalam Jurnal Nongkrong di Warung Kopi Sebagai Gaya Hidup Mahasiswa di Mato Kopi 

Yogyakarta oleh Dea Ayu Pramita & V. Indah Sri Pinasti, M.Si. Universitas Negeri Yogyakarta 
8 Dalam Artikel Survei Membuktikan Generasi Milenial Boros Banget Menghamburkan Uang 
untuk 5 Hal Ini. Termasuk Ngopi! Oleh Siti Fatimah Al Mukarramah dalam website 
www.cewekbanget.grid.id 
9
 Dalam jurnal TREND KAWASAN PERKOTAAN - INDUSTRI PROPERTY  DAN GAYA HIDUP 

METROPOLITAN oleh Udjianto Pawitro Institut Teknologi Nasional Bandung tahun 2011 
10

 Dalam artikel 8 Menu Starbucks yang Paling Banyak Dipesan, Ada yang Jadi Favoritmu? Oleh 

Sipa Aryanti www.idntimes.com 
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Ekspresi Wajah
11

 

 Ben memberikan kerutan pada 

hidung diantara alis dan tulang 

hidung (00:13-00:28) , yang 

berarti gambaran dari ekspresi 

meremehkan 

 Jody memberikan gambaran 

pipi naik menekan dan 

senyuman (00.11-00.30), yang 

berarti gambaran dari ekspresi 

senang 

3. Busana 

 Ben menggunakan jaket jeans 

coklat. Jeans menggambarkan 

maskulinitas pada pria
12

. Warna 

coklat menjelaskan tentang 

warna yang mengandung unsur 

bumi, memberikan gambaran 

nyaman, hangat, kuat, dan dapat 

diandalkan, selain itu juga 

melambangkan pondasi 

kekuatan hidup
13

. T-shirt 

menggambarkan gaya casual 

pengguna memiliki identitas 

                                                           
11

 Dalam jurnal Pengantar Ilmu Komunikasi oleh Dian Sri Mulyani, S.I.Kom.,M.Si (ket: dalam 
bab IV pemaknaan ekspresi wajah menggunakan jurnal ini) 
12

 Dalam artikel Ide Gaya dengan Jaket Jeans untuk Pria Kreatif oleh Male ID disitus 
www.male.co.id 
13

 Dalam artikel www.goodminds.id dengan judul 10 Arti Warna dalam Psikologi Warna, 

Terpopuler Menurut para Ahli! Yang merangkum makna warna menurut C.S.Jones (ket: 

pemaknaan warna dalam pembahasan konotatif menggunakan artikel ini) 

http://www.goodminds.id/
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karakter yang simple dan suka 

beraktivitas
14

. Hijau merupakan 

warna yang berkaitan dengan 

alam. Topi tropic thunder (topi 

akar) gaya Hawaiian. Gaya 

Hawaiian menggambarkan 

wilayah tropis
15

. Busana Ben 

menggambarkan maskulinitas 

dengan mengedepannkan 

kenyamanan dan kesederhanaan. 

Karakter Ben mengadaptasi 

gaya streetstyle. 

 Jody menggunakan kemeja 

lengan panjang yang 

menunjukan gaya urban casual 

dengan warna hijau tosca 

menunjukan kaum profesional 

muda, kemeja yang digulung 

menggambarkan pria yang siap 

bekerja. Selain itu penggunaan 

aksesoris seperti kaca mata, jam 

tangan dan tas selempang 

memunculkan gambaran pria 

pekerja professional. Membawa 

                                                           
14

 Dalam artikel Urban Icon Magazine yang berjudul Tips Gaya Fashion Pria Sesuai Karaktermu 

dalam website www.urbanicon.co.id 
15

 Dalam artikel www.fimela.com berjudul Kemeja Tropical, Outfit Liburan yang Bisa Kamu 

Jadikan Outfit Harian 

 

http://www.fimela.com/
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sweater masih menunjukan 

gambaran gaya casual (santai)
16

. 

 

 

Durasi: 02.24 – 02.38 

Scene 3 adegan 9 

Ben memberikan referensi kedai sederhana pada Jody 

 

NO. Denotatif 

1. Gaya Teknik Pengambilan Gambar 

Ben mengajak Jody ketempat 

refrensi Ben. Ben duduk menunggu 

pesanan kopi yang biasa dipesan 

dikedai itu (kopi Johny). Latar 

tempat pada scene ini memiliki 

keadaan suasana yang ramai banyak 

orang yang sedang duduk 

menikmati kopi, didominasi oleh 

kalangan orang dewasa, laki-laki 

(terlihat dari beberapa stock shoot). 

 Menggunakan eye level 

angel, medium close up shot, 

dan medium shot. 

 Menggunakan setting tempat 

disebuah kedai (café) 

 Day light pada setting waktu 

 Menggunakan high key dalam 

pencahayaan 

2. Bahasa 

Ben: Jod! Coba lo nikmatin! ini 

baru yang namanya kedai kopi 

santai. Jadi orang-orang yang 

dateng juga gak ada pretensi apa-

                                                           
16

 Dalam artikel Urban Icon Magazine yang berjudul Tips Gaya Fashion Pria Sesuai Karaktermu 
dalam website www.urbanicon.co.id 
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apa. 

(terdapat stock shoot pria yang 

sedang meminum kopi di kedai 

refrensi Ben) 

 

 

Ekspresi Wajah 

Ben memberikan senyuman, pipi 

menekan dan kerutan disekitar mata 

(00:33-00:36)  

3. Busana 

Ben menggunakan jaket denim 

coklat, dengan t-shirt hijau polos, 

topi akar. 

Jody menggunakan kemeja lengan 

panjang digulung berwarna hijau 

dengan motif, tas selempang, kaca 

mata, jam tangan, sweater. 
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NO. Konotatif 

1. Gaya Teknik Pengambilan Gambar 

Ben dan Jody pergi ketempat 

refrensi Ben, pada scene ini 

tempat refrensi Ben adalah kopi 

Johny yang terletak di daerah 

Pecinan Jakarta. Daerah Pecinan 

adalah tempat dimana pada masa 

kolonial, Belanda menempatkan 

masyarakat Tionghoa pada satu 

daerah. Pada masa itu sistem 

perekonomian di Indonesia 

menggunakan sistem politik 

terbuka sehingga memunculkan 

kaum kapitalis baik dikalangan 

Eropa, maupun Cina
17

. 

Stock shoot pria dalam scene  ini 

menggambarkan kopi dan 

maskulinitasnya yang dikhususkan 

untuk pria
18

. 

 Menggunakan eye level angel 

memberikan efek pada 

penonton akan merasa 

ditempat yang sama dengan 

karakter.
19

 

medium close up shot, 

memperdalam gambar dengan 

lebih menunjukan profil dari 

objek yang direkam, lebih 

menampilkan emosi pada 

karakter (Naratama, 2004:76). 

Medium shot, menampilkan 

gambaran bagaimana biasanya 

manusia berinteraksi dengan 

orang lain dalam hidupnya, 

disesuaikan dengan 

kebudayaan negara
20

 

 Menggunakan setting tempat 

disebuah kedai kopi (coffee 

shop). Kedai kopi kini menjadi 

2. Bahasa 

Dalam scene 3 di dialoh Ben 

terdapat kalimat, “Jadi orang-

                                                           
17

 Dalam Buku Budaya Visual Indonesia oleh Agus Sachari tahun 2007 
18

 Dalam artikel Makanan dan Stereotip Gender: Apa Salahnya Laki-laki Tak Minum Kopi? Oleh 
Galih Pangestu J dalam situs www.magdalene.co (https://magdalene.co/story/makanan-dan-
stereotip-gender-apa-salahnya-laki-laki-tak-minum-kopi) 
19

 Sumber penjelasan dari www.studioantelope.com (https://studioantelope.com/jenis-jenis-
angle/) 
20

 Sumber jurnal Analisis Sudut Pandang Kamera (Studi kasus: Film Jelangkung dan Film The 
Ring 1) oleh Listia Natadjaja tahun 2005 Universitas Kristen Petra 

http://www.magdalene.co/
http://www.studioantelope.com/
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orang yang dateng gak ada prestise 

apa-apa” menggambarkan bahwa 

saat ini kedai kopi digambarkan 

sebagai tempat yang dapat 

menggambarkan nilai-nilai sosial 

prestise dalam kegiatan minum 

kopi
22

. 

Selain itu stock shoot dalam scene 

ini menggambarkan hubungan 

maskulinitas pria dengan kopi. 

tempat kumpul masyarakat 

moderen
21

. 

 Day pada setting waktu 

menggambarkan siang hari. 

High Key memberikan 

suasana cerah. 

Ekspresi Wajah 

Ben memberikan senyuman, pipi 

menekan dan kerutan disekitar 

mata (00:33-00:36), gambaran dari 

ekspresi senang. 

3. Busana 

 Ben menggunakan jaket jeans 

coklat. Jeans menggambarkan 

maskulinitas pada pria
23

. Warna 

coklat menjelaskan tentang 

warna yang mengandung unsur 

bumi, memberikan gambaran 

nyaman, hangat, kuat, dan dapat 

diandalkan, selain itu juga 

melambangkan pondasi 

                                                           
22

 Penerimaan penonton dalam makna transformasi budaya minum kopi di film filosofi kopi 
oleh Annisa Rama Safitri Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 
21

 Menurut jurnal Hangout Pada masyarakat Urban Studi Gaya Hidup dan Ersatz, pada 
Konsumen Starbucks Coffee Shop di Kota Surabaya oleh Nadhila Baity Universitas Airlangga 
23

 Dalam artikel Ide Gaya dengan Jaket Jeans untuk Pria Kreatif oleh Male ID disitus 
www.male.co.id 
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kekuatan hidup. T-shirt 

menggambarkan gaya casual 

pengguna memiliki identitas 

karakter yang simple dan suka 

beraktivitas
24

. Hijau merupakan 

warna yang berkaitan dengan 

alam. Topi tropic thunder (topi 

akar) gaya Hawaiian. Gaya 

Hawaiian menggambarkan 

wilayah tropis. Busana Ben 

menggambarkan maskulinitas 

dengan mengedepannkan 

kenyamanan dan 

kesederhanaan. Karakter Ben 

mengadaptasi gaya streetstyle. 

 Jody menggunakan kemeja 

lengan panjang yang 

menunjukan gaya urban casual 

dengan warna hijau tosca 

menunjukan kaum profesional 

muda, kemeja yang digulung 

menggambarkan pria yang siap 

bekerja. Selain itu penggunaan 

aksesoris seperti kaca mata, jam 

tangan dan tas selempang 

memunculkan gambaran pria 

pekerja professional. Membawa 

                                                           
24

 Dalam artikel Urban Icon Magazine yang berjudul Tips Gaya Fashion Pria Sesuai Karaktermu 

dalam website www.urbanicon.co.id 
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sweater masih menunjukan 

gambaran gaya casual (santai). 

 

 

Durasi: 09.34 – 09.38 

Scene 7 adegan 8 

Ben memberikan refrensi kedai sederhana pada Jody 

 

NO. Denotatif 

1. Gaya Teknik Pengambilan Gambar 

Jody meminum kopi buatan Ben, 

sambil berdiskusi tentang nama 

dan konsep kedai, latar belakang 

tempatnya adalah bar tempat Ben 

menyeduh kopi. 

 Menggunakan eye level 

angel, medium close up shot, 

medium shot, dan long shot. 

 Menggunakan setting tempat 

bar didalam kedai (café) 

Filosofi Kopi 

 Night pada setting waktu 

 Menggunakan high key dalam 

pencahayaan 

2. Bahasa 

Ben:  Dengan begitu, setiap orang 

yang datang kesini bisa 

menemukan dirinya disini! 

Ekspresi Wajah 

Ben memberikan senyuman, pipi 

menekan dan kerutan disekitar 

mata (00:33-00:36) 

3. Busana 

Ben menggunakan jaket denim 

coklat, dengan t-shirt hijau polos, 

topi akar. 
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Jody menggunakan kemeja lengan 

panjang digulung berwarna hijau 

dengan motif, tas selempang, kaca 

mata, jam tangan, sweater. 

 

NO. Konotatif 

1. Gaya Teknik Pengambilan Gambar 

Dalam scene ini Jody meminum 

kopi buatan Ben sambil 

berdiskusi, yang memberikan 

gambaran kehidupan masyarakat 

modern yang menggunakan kopi 

sebagai gaya hidup untuk 

menggambarkan kelompok sosial. 

 Menggunakan eye level angel, 

memberikan efek penonton 

berada ditempat yang sama 

dengan karakter.  

Menggunakan medium close up 

shot memberikan efek 

memperdalam profil obyek, 

Menggunakan medium shot 

menggambarkan bagaimana 

manusia berinteraksi,  

Menggunakan long shot 

menampilkan informasi 

mengenai dimana, kapan, dan 

siapa lebih detail (gender, 

pakaian, kegiatan). 

 Menggunakan setting tempat 

bar, yang memiliki pemaknaan 

tempat bersosialisai, fungsi bar 

di Indonesia dimaknai sebagai 

tempat kebiasaan masyarakat 

 urban yang suka 

2. Bahasa 

Dalam scene 7 dialog Ben 

mengatakan “setiap orang yang 

datang kesini bisa menemukan 

dirinya disini” menggambarkan 

penemuan dan penegasan identitas 

diri, hanya dengan meminum kopi 

atau nongkrong di café. Dialog 

Ben menggambarkan pola perilaku 

konsumtif. 

Ekspresi Wajah 

Ben memberikan senyuman, pipi 

menekan dan kerutan disekitar 

mata (00:33-00:36), gambaran 

ekspresi wajah senang 
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bersosialisasi
25

. 

 Night pada setting waktu,  

 Menggunakan high key dalam 

pencahayaan, meberikan efek 

cerah, gembira, cantik. 

3. Busana 

 Ben menggunakan jaket jeans 

coklat. Jeans menggambarkan 

maskulinitas pada pria. Warna 

coklat menjelaskan tentang 

warna yang mengandung unsur 

bumi, memberikan gambaran 

nyaman, hangat, kuat, dan dapat 

diandalkan, selain itu juga 

melambangkan pondasi 

kekuatan hidup. T-shirt 

menggambarkan gaya casual 

pengguna memiliki identitas 

karakter yang simple dan suka 

beraktivitas. Hijau merupakan 

warna yang berkaitan dengan 

alam. Topi tropic thunder (topi 

akar) gaya Hawaiian. Gaya 

Hawaiian menggambarkan 

wilayah tropis. Busana Ben 

menggambarkan maskulinitas 

dengan mengedepannkan 

kenyamanan dan 

kesederhanaan. Karakter Ben 

mengadaptasi gaya streetstyle. 

                                                           
25

 Sumber artikel CNN Indonesia dengan judul kenapa orang Indonesia Doyan Nongkrong di 
Bar oleh Windratie tahun 2016 (https://www.cnnindonesia.com/gaya-
hidup/20160123153952-277-106184/kenapa-orang-indonesia-doyan-nongkrong-di-bar) 
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 Jody menggunakan kemeja 

lengan panjang yang 

menunjukan gaya urban casual 

dengan warna hijau tosca 

menunjukan kaum profesional 

muda, kemeja yang digulung 

menggambarkan pria yang siap 

bekerja. Selain itu penggunaan 

aksesoris seperti kaca mata, jam 

tangan dan tas selempang 

memunculkan gambaran pria 

pekerja professional. Membawa 

sweater masih menunjukan 

gambaran gaya casual (santai). 

 

 Mitos dalam scene pertama episode ini adalah  Starbucks 

menggambarkan kelas sosial dan identitas sosial dari produk yang 

dipilih oleh konsumen. Starbucks menciptakan kehidupan masyarakat 

komsumtif, dengan menjadikan komsumsi sebagai ideologi
26

.  Nilai dan 

makna kehidupan, aktualisasi diri dan eksistensi diperoleh melalui 

tindakan konsumsi (Piliang, 2011:382). Budaya konsumsi yang 

dilakukan oleh masyarakat konsumen, adalah hasil dari kreasi 

kapitalisme global (Baudrillard, 1997:185). 

 Mitos selanjutnya dalam episode ini adalah kedai kopi dan kopi 

menggambarkan pria dan kejantanannya. Hal ini terlihat dari hubungan 

pria dan kopi, kopi diidentikan dengan laki-laki karena dianggap 

mewakili “sifat-sifat” maskulin didalamnya. Orang lebih cenderung 

                                                           
26

 Dalam penelitian Representasi Starbucks sebagai gaya hidup konsumerisme (monolog 

kebudayaan barat keapada timur dalam secangkir kopi) oleh Kheyene, Molekandella Boer 
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melihat makanan yang tidak sehat sebagai pilihan maskulin dan lebih 

sehat sebagai feminin
27

. Penggunaan busana yang digunakan oleh Ben 

dan Jody juga menunjukan pria urban. Industri media memainkan 

peranan konstruksi pria yang dikaitkan dengan kemandirian, agresi, 

kekerasan, kebebasan finansial, dan menarik secara fisik
28

. Ideologi 

patriaki menggambarkan laki-laki sebagai pekerja sektor-sektor publik 

dengan karakter keras penuh tantangan (Tomagola, 1998:20). 

 Mitos dalam episode pertama menggambarkan Kopi dapat 

menunjukan jati diri seseorang. Terlihat dalam dialog yang diucapkan 

oleh Ben dan Jody yang juga mendukung bahwa saat ini kedai kopi 

telah menjadi salah satu indikator penilaian tentang kelas sosial 

seseorang. Kini kedai kopi memiliki nilai-nilai sosial yang prestise, 

ritual minum kopi telah mengalami pergeseran makna menjadi 

pengalaman yang dikaitkan dengan kehidupan sosial
29

. Masyarakat 

konsumsi tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan, akan tetapi juga 

pemenuhan kebutuhan yang memperhitungkan gengsi atau prestise, 

manusia hidup dengan kebutuhan inilah yang akan menjadi satu elemen 

penting motivasi yang mengarahkan individu untuk berprilaku 

konsumtif (Solikatun,2015:61). Dalam hal ini nilai guna kopi telah 

berganti menjadi sebuah objek, maksudnya adalah tidak lagi 

mengkonsumsi berdasarkan nilai guna, namun saat ini kopi menjadi 

konsumsi simbolik. Untuk menjadi objek konsumsi, suatu barang harus 

diubah menjadi tanda (Baudrillard, 2000:200). 

 

 

                                                           
27

 Artikel dalam magdaline.com yang berjudul makanan dan setereotip gender: apa salahnya 
laki-laki tak minum kopi? Oleh Galih Pangestu J 
28

 Dalam jurnal Konstruksi budaya maskulin dalam iklan oleh Agus Ganjar Runtiko 
29

 Penerimaan penonton dalam makna transformasi budaya minum kopi di film filosofi kopi 
oleh Annisa Rama Safitri 
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Filosofi Kopi The Series: Ben & Jody – Ep 2 “Password Hoki” 

 

Durasi: 00.00 – 00.28 

Scene 1 adegan 1 - scene 2 adegan 1 

Ben membuang papan nama kedai milik mereka yang lama 

NO. Denotatif 

1. Gaya Teknik Pengambilan Gambar 

Ben membawa papan nama kedai 

mereka (Ben dan Jody). Ben 

membuang papan nama yang telah 

dibuat ke tukang sampah. 

Latar tempat dalam scene ini adalah 

didepan kedai filosofi kopi yang 

mengikuti tema café di italia. 

 Angle kamera eye level, 

dengan menggunakan very 

wide shot (00.00- 00.06) 

lalu masuk ke long shot 

(00.10-00.18) 

 Setting tempat didepan 

kedai Filosofi Kopi 

 Setting waktu malam hari 

 Teknik pencahayaan adalah 

high key. 

2. Bahasa 

Jody: “(narasi) perkara nge-

rebranding kedai menurut gue 

bukan Cuma ngeganti nama, logo, 

konsep atau buang plang. Ben mah 

gampang aja bilang bakal cuan 

tapikan gak ada jaminan!” 

3. Busana 

 Ahli fengshui menggunakan 

baju satin cina warna merah.  

 Ci mel, menggunakan, kaos 

hitam kerah bolong sampai 
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ke dada. 

 

NO. Konotatif 

1. Gaya Teknik Pengambilan Gambar 

Ben yang membuang papan nama 

konsep mereka yang dulu 

menggambarkan prilaku konsumtif 

saat ini dimana pengambilan 

keputusan tidak dipikirkan secara 

matang. Mengedepankan keinginan 

dari pada kebutuhan
30

. 

 Angle kamera eye level 

memberikan efek penonton 

sejajar dengan karakter, 

dengan menggunakan very 

wide shot digunakan untuk 

memberikan gambaran pada 

tempat atau berfokus pada 

interior yang ada dalam 

setting tempat lalu masuk ke 

long shot memberikan 

gambaran pada aktivitas yang 

sedang dilakukan. 

 Setting tempat didepan kedai 

Filosofi Kopi. Kedai kopi 

kini digunakan masyarakat 

urban sebagai tempat 

bersosialisasi, namun pada 

scene ini setting tempat 

digunakan sebagai 

pemasaran
31

. 

2. Bahasa 

Dalam narasi Jody di episode 2 

scene 1, menggambarkan sikap 

konsumtif dari Ben karena tidak 

ada rencana yang matang dalam 

rebranding kedai, baik dikonsep 

sebelumnya atau dikonsep barunya 

3. Busana 

 Ahli fengshui menggunakan 

baju satin dengan motif tiongkok 

menggambarkan identitas sosial 

yang merupakan keturunan 

Tionghoa, terlihat dari kerah 

                                                           
30

 Dalam artikel Apa yang Menyebabkan Perilaku Konsumtif di Indonesia? Oleh Solusi E-

commerce dalam website www.sirclo.com 
31

 Terdapat dalam jurnal NarasI Strategi Komunikasi Pemasaran Coffee Shop “Filosofi Kopi” 
oleh Nilam Sari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2018 
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baju yang digunakan (kerah 

mandarin)
32

. Selain itu 

penggunaan warna merah pada 

pandangan masyarakat 

Tiongkok menggambarkan 

atusiasme, semangat dan 

keberuntungan
33

. Celana kain 

hitam menggambarkan gaya 

casual
34

. berwarna hitam 

menggambarkan keagungan, 

kesetaraan, keadilan dan 

kesungguhan. 

 Ci Mel menggunakan kaos 

berkerah Medici 

menggambarkan kelas 

bangsawan perpaduan warna 

hitam menggambarkan 

keangungan, kesetaraan, 

keadilan dan kesungguhan 

dalam makna warna menurut 

pandangan Tionghoa. 

 Setting waktu malam hari. 

 Teknik pencahayaan adalah 

high key, memberikan 

gambaran cerah. 

 

 

 

                                                           
32

 Dalam artikel berjudul Kerah Baju Tanda Status Sosial oleh Risa Herdahita Putri dalam situs 
www.historia.id 
33

 Dalam artikel berjudul Makna Warna dalam Budaya Cina oleh Tempo.co dalam situs 
www.gayatempo.co 
34

 Dalam artikel 9 Ide Outfit Pakai Celana Kain, Bisa Tetap Modis Kok! Oleh Maria Cindy dalam 

situs www.idntimes.com 
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Durasi: 02.32 – 02.41 

Scene 3 adegan 4  

Cik mel datang dengan ahli fengshui 

 
 

Durasi: 03.04 – 03.17 

Scene 3 adegan 6  

Cik mel datang dengan ahli fengshui 

NO. Denotatif 

1. Gaya Teknik Pengambilan Gambar 

Jody menggunakan jasa ahli 

fengshui untuk melihat kondisi 

kedai. Yang diharapkan dapat 

mendatangkan hoki saat 

rebranding kedai. Latar tempat 

dalam scene ini adalah di dalam 

kedai filosofi kopi 

 Angle kamera eye level, long 

shot (02.32-02.41) 

 Setting tempat dalam kedai 

Filosofi Kopi 

 Setting waktu malam hari 

 Pencahayaan high key 

2. Bahasa 

Jody: “kemaren kan gue ceritain 

sama cici, dia nawarin gue orang 

pake ini ahli fengshui, langganan 

keluarga gue.” 

Ekspresi Wajah 

Jody menggambarkan alis yang 

dinaikan dan diturunkan dengan 

lipatan kelopak mata atas dibuka 

lebar dan lipatan bawah mata 

diregangkan serta bibir ditarik 

horizontal kearah telinga (03.07-

03.17) 

 



67 
 

3. Busana 

 Ahli fengshui menggunakan 

baju satin cina warna merah.  

 Ci mel, menggunakan, kaos 

hitam kerah bolong sampai ke 

dada. 

 

NO. Konotatif 

1. Gaya Teknik Pengambilan gambar 

Jody menggunakan jasa ahli 

fengshui untuk melihat kondisi 

kedai. Fengshui adalah falsafah 

Tiongkok yang tersirat dalam seni 

arsitektural, di Indonesia 

perpaduan fengshui dan aristektur 

adalah perpaduan dari gaya 

oriental dengan gaya modern yang 

menciptakan nilai estetiknya 

sendiri
35

. Penggunaan fengshui 

menegaskan identitas Jody 

sekaligus menggambarkan 

masyarakat modern karena 

mengedepankan nilai estetik. 

 

 

 

 Angle kamera eye level 

digunakan untuk membuat 

penonton sejajar dengan 

karakter, long shot digunakan 

untuk menunjukan aktivitas 

dan tokoh  (02.32-02.41) 

 Setting tempat dalam kedai 

Filosofi Kopi. Kedai 

merupakan gambar dari tempat 

sosialisasi masyarakat urban. 

 Setting waktu malam hari 

 Pencahayaan high key, 

memberikan suasana cerah. 

                                                           
35

 Dalam jurnal Pengaruh Relasi, Fengshui, dan keberuntungan terhadap bisnis kulier keluarga 
orang Tionghoa di pasar Atom Surabaya oleh Natasha Liem dan Leo Irwan Sugianto Universitas 
Kristen Petra 
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2. Bahasa 

Pada scene 3 dimana Jody 

mendatangkan seorang ahli 

fengshui, dan memilliki dialog “ 

nawarin gue orang pake ini ahli 

fengshui langganan keluarga gue” 

menegaskan identitas sosial Jody 

serta gambaran konsumtif, karena 

memberi gambaran penggunaan 

jasa atau produk karena banyak 

orang yang menggunakan
36

. 

Ekspresi Wajah 

Jody menggambarkan alis yang 

dinaikan dan diturunkan dengan 

lipatan kelopak mata atas dibuka 

lebar dan lipatan bawah mata 

diregangkan serta bibir ditarik 

horizontal kearah telinga (03.07-

03.17), gambaran ekspresi wajah 

takut 

3. Busana 

 Ahli fengshui menggunakan 

baju satin dengan motif 

tiongkok menggambarkan 

identitas sosial yang merupakan 

keturunan Tionghoa, terlihat 

dari kerah baju yang digunakan 

(kerah mandarin). Selain itu 

                                                           
36

 Dalam buku Psikologi Sosial Edisi Kedua Belas oleh Shelley E. Taylor, Letitia Anne Peplau, 
David O.Sears Universitas California Los Angels 
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penggunaan warna merah pada 

pandangan masyarakat 

Tiongkok menggambarkan 

atusiasme, semangat dan 

keberuntungan. Celana kain 

hitam menggambarkan gaya 

casual. berwarna hitam 

menggambarkan keagungan, 

kesetaraan, keadilan dan 

kesungguhan. 

 Ci Mel menggunakan kaos 

berkerah Medici 

menggambarkan kelas 

bangsawan perpaduan warna 

hitam menggambarkan 

keangungan, kesetaraan, 

keadilan dan kesungguhan 

dalam makna warna menurut 

pandangan Tionghoa. 
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Durasi: 05.58 – 06.15 

Scene 7 adegan 5  

Koh Acong (ahli fengshui) menawarkan barang-barang yang dapat mendatangkan hoki 

 

NO. Denotatif 

1. Gaya Teknik Pengambilan Gambar 

Ahli fengshui menawarkan kepada 

Jody, barang-barang yang katanya 

dapat mendatangkan hoki. 

 Angle kamera low angle, 

dengan medium shot. (05.55-

06.11) 

 Setting tempat dibar kedai 

Filosofi Kopi 

 Setting waktu malam hari 

 Pencahayaan high key 

2. Bahasa 

Ahli Fengshui: “Ni oe kasih tau lu 

orang harus punya ini! ini 

namanya kucing cuan lai-lai, iya 

made in China paling keren! Ini 

bukan kucing Blok M loh ya, iya.” 

Jody: “dulu cicik pake ini kan?” 

 Nana: “buat kaya ginian 5 juta, 

mending mas Jod mikir lagi deh.” 

Eksperesi Wajah 

Ahli fengshui memberikan 

senyuman, pipi menekan dan 

kerutan disekitar mata (05:56-

06:08) 

Jody memberikan alis naik, mata 

melebar, dan mulut terbuka 

(06.07-06.08) 

Nana memberikan alis kebawah 
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dan menyatu, mata terbuka, dan 

bibir menyempit (06.11-06.15) 

3. Busana 

 Ahli fengshui menggunakan 

baju satin cina warna merah.  

 Ci mel, menggunakan, kaos 

hitam kerah bolong sampai ke 

dada. 

 

NO. Konotatif 

1. Gaya Teknik Pengambilan Gambar 

Fengshui memiliki nilai estetik 

dalam penerapannya, nilai estetik 

dapat menimbulkan gaya hidup 

baru dalam masyarakat. Nilai 

estetik memiliki kencenderungan 

pada objek dekoratif, emosional 

(realisme), dan fantasi
37

.  

 Angle kamera low angle 

memberikan efek pada subjek 

sehingga terlihat besar, 

dominan, dan berkuasa, 

dengan medium shot 

menunjukan subjek yang 

sedang berinteraksi. (05.55-

06.11) 

 Setting tempat dibar kedai 

Filosofi Kopi, kedai 

digunakan sebagai gambaran 

kehidupan sosial masyarakat 

urban. 

 Setting waktu malam hari 

 Pencahayaan high key 

2. Bahasa 

Dalam scene 7 sang Ahli 

fengshui memiliki kalimat dalam 

dialognya yaitu “lu orang harus 

punya ini! ini namanya kucing 

cuan lai-lai, iya made in China” 

menunjukan persuasi untuk 

memiliki benda tersebut dan 

dialog Jody “dulu cicik pake ini 

                                                           
37

 Dalam Buku Budaya Visual Indonesia oleh Agus Sachari tahun 2007 
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kan?” menggambarkan kembali 

prilaku membeli konsumen yang 

salah satunya terbentuk 

berdasarkan stimulus-stimulus 

yang berasal dari lingkungan 

sekitarnya. 

Lalu diperjelas lagi dengan dialog 

Nana “buat kaya ginian 5 juta, 

mending mas Jod mikir lagi 

deh”
38

. 

gambaran cerah. 

Ekspresi Wajah 

 Ahli fengshui memberikan 

senyuman, pipi menekan dan 

kerutan disekitar mata (05:56-

06:08), gambaran ekspresi 

senang 

 Jody memberikan alis naik, 

mata melebar, dan mulut 

terbuka (06.07-06.08), 

gambaran ekspresi terkejut 

 Nana memberikan alis 

kebawah dan menyatu, mata 

terbuka, dan bibir menyempit 

(06.11-06.15), gambaran 

ekspresi marah 

 

 

                                                           
38

 Dalam buku Psikologi Sosial Edisi Kedua Belas oleh Shelley E. Taylor, Letitia Anne Peplau, 
David O.Sears Universitas California Los Angels 
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3. Busana 

 Ahli fengshui menggunakan 

baju satin dengan motif 

tiongkok menggambarkan 

identitas sosial yang 

merupakan keturunan 

Tionghoa, terlihat dari kerah 

baju yang digunakan (kerah 

mandarin). Selain itu 

penggunaan warna merah pada 

pandangan masyarakat 

Tiongkok menggambarkan 

atusiasme, semangat dan 

keberuntungan. Celana kain 

hitam menggambarkan gaya 

casual. berwarna hitam 

menggambarkan keagungan, 

kesetaraan, keadilan dan 

kesungguhan. 

 Ci Mel menggunakan kaos 

berkerah Medici 

menggambarkan kelas 

bangsawan perpaduan warna 

hitam menggambarkan 

keangungan, kesetaraan, 

keadilan dan kesungguhan 

dalam makna warna menurut 

pandangan Tionghoa. 
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 Mitos dalam episode kedua menunjukan keinginan dapat 

mempengaruhi prilaku, dan kelas sosial seseorang. Didukung oleh 

pernyataan Baudrilland, konsumen lebih menyukai permainan tanda 

(status, prestise, dan simbol) ketimbang nilai guna (Baudrillard, 

1998:60). Permainan tanda terlihat dalam perilaku Ben, yang 

menginginkan rebranding kedai sesuai dengan keinginannya tanpa 

berfikir panjang. Sedangkan Jody menginginkan keuntungan dari hasil 

kedainya dengan meminta saran atau bantuan dari ahli fengshui. 

Perilaku Ben dan Jody secara implisit menggambarkan kelas sosial 

mereka yang dapat mempengaruhi gaya hidup, Ben yang memiliki 

profesi sebagai seorang barista dan Jody yang memiliki darah keturunan 

Tionghoa. Kelas sosial ditentukan oleh pekerjaan dan jenis individu 

yang bekerja dari waktu ke waktu akan mempengaruhi gaya hidup, 

nilai, dan semua aspek yang menyangkut proses konsumsi
39

. Kelas 

sosial juga bergantung pada sosial dan individual, yang menyangkut 

aspek nilai keluarga, gaya hidup, kesenangan, dan perilaku yang dapat 

dikategorikan (Sumarwan, 2011:265). 

 Mitos dalam episode kedua setuhan estetik menjelaskan tentang 

identitas seseorang. Nilai estetik modern telah diberdayakan sebagai 

upaya penting membangun identitas, strategi budaya, pendekatan 

desain, simbol sosial, dan perluasan pasar berbagai komodisi barang dan 

bangunan (Ghose, 1990: 235). Penggunaan benda menunjukan estetika 

dalam cita rasa. Konsumsi menjadi sebuah tontonan suatu keberanian 

berusaha publik: Produk terkait citra (menjadi) perlambangan bagi 

kolektivitas sosial, terutama dengan memakai asosiasinya sebagai gaya 

hidup (Wernick, 1991:295). Estetika sendiri merupakan konteks 

pemberdayaan dapat dikenakan pada upaya apapun yang 

memperjuangkan sesuatu untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya 

                                                           
39

 Hubungan antara gaya hidup dan kelas sosial perilaku konsumtif pada remaja di SMA 
TRIMURTI Surabaya oleh Yulia Primadini I 
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(Pranaka 1996:263). Penggunaan dam pemilihan konsep barang dalam 

episode ini menunjukan identitas diri seseorang, pada episode ini 

budaya Tionghoa muncul dan erat kaitannya dengan Jody yang 

memiliki darah Tionghoa, penggunaan barang-barang dan ilmu fengshui 

menunjukan identitas sosial dari Jody,dalam kajian estetis semua 

variable tetap harus didudukan dalam situasi yang bermakna dan 

masing-masing memiliki peran dalam meningkatkan kualitas kehidupan 

sesuai koteksnya, nilai-nilai estetis lahir karena ekspresi pribadi, 

ataupun nilai-nilai yang lahir dari tuntutan objektif yang lahir karena 

selera pasar, tren yang berkembang dimasyarakat, maupun yang lahir 

kerena penggunaan teknologi atau material baru (Sachari Agus, 

2004:122). 
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Filosofi Kopi The Series: Ben & Jody – Ep 3 “W.I.B” (Waktu Indonesia 

bagian Ben) 

 

Durasi: 00.05 – 00.28 

Scene 1 adegan 1 

Ben, Aga, dan Aldi sedang membicarakan tentang mesin kopi 

 

NO. Denotatif 

1. Gaya Teknik Pengambilan Gambar 

Ben, Aldi, dan Aga sedang 

berjalan-jalan, lalu berhenti 

didepan salah satu kedai kopi 

sambil berbincang-bincang 

mengenai konsep kedai kopi dan 

mesin kopi mereka, serta 

membandingkannya dengan kedai 

kopi tempat mereka berbincang. 

 Angle kamera yang digunakan 

eye level, long shot (00.00-

00.39) 

 Setting tempat trotoar jalan 

 Setting waktu malam hari 

 Pencahayaan high key  

2. Bahasa 

Aldi: “Nama udah ganti masa 

mesin masih jadul?” 

Aga:  “iya dong, Baristanya tiga 

masa mesin Cuma satu? Nih coba 

lihat nih (menunjuk kearah dalam 

kedai kopi) kedai kopi tuh kaya 

gini mas Ben, iya gak?” 

Aldi: “iya lah, coba mas Ben 

bayangin. Bar kita pake mesin 
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kaya gini, mewah lah mesin keren, 

ya gak?” 

Ekspresi Wajah 

Aldi dan Aga memberikan sudut 

bibir merapat naik hanya pada satu 

sisi wajah (00.14-00.17) 

3. Busana 

Jody menggunakan flannel kotak-

kotak lengan panjang merah biru, 

topi newsboy, kaca mata bundar, 

celana chinoi krem.  

 

NO. Konotatif 

1. Gaya Teknik Pengambilan Gambar 

Dalam scene ini Ben, Jody, dan 

Aldi berdiri didepan sebuah kedai 

kopi. Kopi telah menjadi simbol 

gaya hidup dari masyarakat urban. 

Kedai kopi atau café adalah 

tempat penggambaran identitas 

sebagai wadah sosial. Kedai kopi 

dipersepsikan sebagai gambaran 

gaya hidup perkotaan
40

. 

 Angle kamera yang digunakan 

eye level memberikan efek 

penonton sejajar dengan 

subjek, long shot menunjukan 

kegiantan kapan, siapa, dam 

dimana lebih detail. (00.00-

00.39) 

 Setting tempat trotoar jalan 

adalah penyambung antara 

pejalan kaki dengan bangunan 

atau infrastruktur, yang 

2. Bahasa 

Dalam episode ini dialog antara 

Aldi, Aga menarik untuk dilihat. 

                                                           
40

 Dalam jurnal KEBERADAAN KAFE, WARUNG KOPI,  DAN PERGESERAN GAYA HIDUP oleh 
Farikah Nikmah Politeknik Negeri Malang 
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Aldi mengatakan dalam dialognya 

“Nama udah ganti masa mesin 

masih jadul” 

Aga juga mengatakan dalam 

dialognya “iya dong, Baristanya 

tiga masa mesin Cuma satu? Nih 

coba lihat nih (menunjuk kearah 

dalam kedai kopi) kedai kopi tuh 

kaya gini mas Ben, iya gak?” lalu 

balas kembali dengan dialog Aldi 

“iya lah, coba mas Ben bayangin. 

Bar kita pake mesin kaya gini, 

mewah lah mesin keren, ya gak?” 

Dialog Aldi dan Aga 

menggambarkan sebuah prilaku 

konsumtif dimana Aldi merujuk 

kepada tren atau modernisasi pada 

mesin, sedangkan Aga merujuk 

pada perbandingan dengan kedai 

kopi lainnya dimana memiliki 

keinginan untuk mengikuti trend 

dan mode yang ada dilingkungan 

sosial
42

. 

Dialog Aldi juga merujuk kepada 

pola prilaku konsumtif, 

menggambarkan bahwa tampilan 

akan mendapatkan penghargaan 

diperuntukan untuk pejalan 

kaki
41

. 

 Setting waktu malam hari 

 Pencahayaan high key, 

memberikan gambaran 

suasana cerah. 

                                                           
42

 Dalam jurnal TREND KAWASAN PERKOTAAN - INDUSTRI PROPERTY  DAN GAYA HIDUP 
METROPOLITAN oleh Udjianto Pawitro Institut Teknologi Nasional Bandung 
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sosial terhadap kehormatan 

mereka
43

. 

Ekspresi Wajah 

Aldi dan Aga memberikan sudut 

bibir merapat naik hanya pada 

satu sisi wajah (00.14-00.17), 

memberikan gambaran ekspresi 

meremehkan 

3. Busana 

Jody menggunakan busana flannel 

kotak-kotak mengadaptasi gaya 

casual yang ditonjolkan, dan 

celana chinoi menggambarkan 

pria urban modern. Ditambah 

dengan penggunaan aksesoris 

seperti kaca mata, topi newsboy
44

.  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                          
41

 Artikel kompas.com yang berjudul Pahami Definisi Trotoar, Hak Pejalan Kaki tahun 2017 
43

 Dalam jurnal Perilaku Konsumsi Masyarakat Urban Pada Produk Kopi Ala Starbucks  
Oleh Nadya Afdholy Universitas Negeri Surabaya 
44

 Dalam artikel Tips Gaya Fashion Pria Sesuai Karaktermu oleh Urban Icon Magazine dalam 

situs www.urbanicon.co.id 
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Durasi: 02.13 – 03.48 

Scene 2 adegan 1-5 

Ben, Aga, Aldi, dan Jody sedang berdiskusi tentang keputusan untuk membeli mesin bar 

u 

NO. Denotatif 

1. Gaya Teknik Pengambilan Kamera 

Ben, Aldi, Aga dan Jody berada di 

bar kedai mereka sedang 

merapikan bar. Konsep kedai 

Filosofi Kopi terlihat artsy. 

Tedapat kesan rustic. Terdapat 

pula konsep retro dan industrial. 

 

 Angle kamera menggunakan 

eye level, medium shots 

dengan medium close up. 

 Setting bar kedai Filosofi 

Kopi 

 Setting waktu malam hari 

 Pencahayaan high key 

2. Bahasa 

Jody: “Ganti mesin?” 

Ben: “iyalah, udah lama juga kan 

mesinnya” 

Aldi: “Ganti” 

Aga: “ya kalo kopinya udah bagus 

mesinnya masih jelek gimana? 

Ben: udah waktunya sih” 

Ben: “ya kan, pak Tony udah 

nawarin harganya bagus kita bisa 

nyicil. Ya biar adil mas Kris bisa 

nurunin harga terus kita nyicil dari 

Tonny”. 
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Ekspresi Wajah 

Jody memberikan alis naik, mata 

melebar, dan mulut terbuka 

(02.20-02.21) 

Ben menggambarkan alis yang 

dinaikan dan diturunkan dengan 

lipatan kelopak mata atas dibuka 

lebar dan lipatan bawah mata 

diregangkan serta bibir ditarik 

horizontal kearah telinga (02.24) 

Aldi memberikan alis naik dan 

diturunkan secara bersamaan, 

lipatan mata atas yang dibuka dan 

lipatan bawah mata yang 

diregangkan, serta bibir yang 

ditarik secara horizontal kearah 

telinga (02.24) 

Aga memberikan kelopak mata 

atas menurun, mata tidak focus 

dan ujung mulut tertarik kebawah 

(02.25) 

Ben memberikan alis naik dan 

diturunkan secara bersamaan, 

lipatan mata atas yang dibuka dan 

lipatan bawah mata yang 

diregangkan, serta bibir yang 

ditarik secara horizontal kearah 

telinga (02.31) 
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3. Busana 

Jody menggunakan flannel kotak-

kotak lengan panjang merah biru, 

topi newsboy, kaca mata bundar, 

celana chinoi krem. 

 

NO. Konotatif 

1. Gaya Teknik Pengambilan Gambar 

Dalam scene ini gambaran kedai 

mengadopsi rustic. Gaya rustic 

adalah penerapan penggunaan 

reduce, reuse, dan recycle atau 

sebuah konsep green design yang 

diterapkan kepada arsitektur baik 

interior ataupun bangunan. 

Gaya retro adalah gabungan dari 

pop dan 1960-op, pop sendiri 

adalah gerakan penolakan 

modernisme, budaya hippy, dan 

gerakan popular pemuda. 

Gaya Industrial menggunakan 

karakteristik ruangan, sebagai 

kondisi yang ada di pabrik tua 

atau gudang sebagai inspirasi, 

didominasi material metal seperti 

besi atau alumunium dan kayu 

dengan finishing kasar. Gaya 

industrial menunjukan unsur 

bangunan tanpa penyelesaian 

 Angle kamera menggunakan 

eye level memberikan efek 

penonton sejajar dengan 

karakter, medium shots  

menjelaskan tentang kegiatan 

karakter dengan medium 

close up menunjukan 

gambaran ekspresi dari 

karakter. 

 Setting bar kedai Filosofi 

Kopi. Kedai kopi merupakan 

gambaran gaya hidup urban. 

 Setting waktu malam hari 

 Pencahayaan high key 

memberikan suasana yang 

cerah. 
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akhir (finishing) atau tidak 

dikerjakan hingga selesai. Hal ini 

menggambarkan bahwa ketidak 

sempurnaan dapat dinikmati 

dengan wajar. 

Konsep gaya retro dan gaya 

industrial adalah ciri dari gaya 

masyarakat modern urban saat 

ini
45

. 

2. Bahasa 

Penggambaran pada scene kedua 

ini adalah pembentukan prilaku 

konsumtif yang distimulus oleh 

lingkungan sekitar. Hal ini 

terlihat dari dialog Jody yang 

masih bingung untuk mengganti 

mesin kopinya, namun Ben, Aldi, 

dan Aga mempengaruhi Jody 

untuk mengganti  mesin kopi 

mereka dalam dialognya.  

Dalam dialog Ben di scene ini 

pula, menekankan pada 

penggunaan kata “nyicil” 

menggambarkan kehidupan 

konsumtif , “Nyicil” dapat 

mempengaruhi pengambilan 

keputusan dalam berbelanja 

                                                           
45

 Dalam artikel BERIMAJINASI DI KEDAI FILOSOFI KOPI oleh Yulin Masdakaty dalam situs 

www.majalah.ottencoffee.id 

 

https://majalah.ottencoffee.co.id/berimajinasi-di-kedai-filosofi-kopi-2/
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sehingga sering kali 

mengkonsumsi barang secara 

berlebihan
46

. 

Ekspresi Wajah 

 Jody memberikan alis naik, 

mata melebar, dan mulut 

terbuka (02.20-02.21), 

gambaran ekspresi terkejut 

 Ben dan Aldi menggambarkan 

alis yang dinaikan dan 

diturunkan dengan lipatan 

kelopak mata atas dibuka lebar 

dan lipatan bawah mata 

diregangkan serta bibir ditarik 

horizontal kearah telinga 

(02.24), ganbaran ekspresi 

takut 

 Aga memberikan kelopak mata 

atas menurun, mata tidak fokus 

dan ujung mulut tertarik 

kebawah (02.25), gambaran 

ekspresi sedih 

 Ben memberikan alis naik dan 

diturunkan secara bersamaan, 

lipatan mata atas yang dibuka 

dan lipatan bawah mata yang 

diregangkan, serta bibir yang 

                                                           
46

 Dalam artikel Kemudahan dalam Kredit Online, Akankah Masyarakat Semakin Konsumtif? 

Oleh situs www.suara.com 
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ditarik secara horizontal 

kearah telinga (02.31), 

gambaran ekspresi takut 

3. Busana 

Jody menggunakan busana 

flannel kotak-kotak mengadaptasi 

gaya casual yang ditonjolkan, 

dan celana chinoi 

menggambarkan pria urban 

modern. Ditambah dengan 

penggunaan aksesoris seperti 

kaca mata, topi newsboy.  

 

 Mitos dalam episode ketiga semakin hype (keren) konsep tempat 

kedai kopi maka semakin tinggi kelas sosial konsumennya. Fokusnya 

disini mengenai cara-cara yang berbeda ketika orang menggunakan 

benda-benda untuk menciptakan ikatan ataupun pembedaan sosial 

(Featherstone, 1991:13). Hal ini memberikan penggambaran bahwa 

ikatan atau hubungan yang dibentuk melalui penggunaan barang dapat 

menggambarkan identitas kelompok, masyarakat saat ini menggunakan 

barang-barang untuk membangun hubungan sosial (Featherstone, 

1992:14). Konsumsi yang dilakukan masyarakat urban bukan lagi 

sekedar kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar dan fungsional manusia. 

 Mitos episode ketiga memberikan gambaran bahwa lingkungan 

mempengaruhi pengambilan keputusan dalam penerapan gaya. Sikap 

manusia terbentuk dan berubah oleh dampak moderenisasi komunikasi 

dan pada gilirannya sikap itu berpengaruh pada berbagai aspek 

kehidupan sosial (Azwar, 1995:60), maka dapat diartikan dalam 

pengambilan keputusan konsumsi sebuah objek manusia dapat 

dipengaruhi oleh sikap dan kemudian membentuk prilaku. Teknik 



86 
 

persuasi yang ditunjukan dalam episode ini menggunakan teknik 

kelompok refrensi. Kelompok refrensi sangat efektif dalam membentuk 

keputusan karena memiliki rasa suka dan kesamaan (Holtz & Miller, 

1985), karena ketika suatu kelompok menganggumi kelompok lain 

maka mereka ingin menjadi kelompok tersebut, dan ketika orang lain 

menyatakan pendapat tertentu, maka setiap anggota lain cenderung 

mengikutinya. Konsekuensinya orang akan mengikuti opini kelompok 

refrensi itu (Terry & Hogg, 1996). 

 

Filosofi Kopi The Series: Ben & Jody – Ep 4 “Coffee vs Non Coffee”  

 

Durasi: 00.29 – 03.48 

Scene 2 adegan 1-3 

Jody mengajak Ben untuk melakukan test market untuk melihat keinginan pasar yang dituju 

 

NO. Denotatif 

1. Gaya Teknik Pengambilan Gambar 

Ben sedang membersihkan mesin 

kopi yang baru dibeli di dalam bar 

kedai, Jody masuk dan berbincang 

dengan Ben untuk melakukan test 

market. 

 Angle kamera yang digunakan 

eye level, medium close up 

dan medium shot (00.40-

00.42) 

 Setting tempat berada di bar 

kedai Filosofi Kopi 

 Setting waktu adalah siang 

hari 

 Pencahayaan high key 

2. Bahasa 

Ben: “Yah lo juga gak percaya 

ama gue sih, kan gue udah bilang 

kopi gue tuh bisa narik 

pengunjung. Lagian kopi yang 
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enak akan menemukan 

penikmatnya” Jod. “Apa lagi pake 

mesini ini nih” 

Ekspresi Wajah 

Ben memberikan sudut bibir yang 

naik hanya pada satu sisi wajah 

(00.42) 

3. Busana 

Jody menggunakan t-shirt garis-

garis, topi newsboy, celana chinoi  

pendek, slip on shoes coklat, kaca 

mata bundar, dan jam tangan. 

Ben menggunakan topi akar, kaos 

hitam, apron coklat, celana jeans 

biru tua, boots coklat, dan jam 

tangan. 

 

NO. Konotatif 

1. Gaya Teknik Pengambilan Gambar 

Dalam scene ini Ben sedang 

membersihkan mesin kopi baru 

miliknya. Menegaskan tentang 

identitas sosialnya yang 

merupakan seorang barista. 

Identitas sosial sendiri adalah 

bagian dari konsep diri yang 

berasal dari keanggotaan dalam 

satu atau lebih kelompok sosial, 

dan dari evaluasi yang 

 Angle kamera yang 

digunakan eye level 

memberikan efek penonton 

sejajar dengan karakter, 

medium close up menunjukan 

ekspresi dari karakter dan 

medium shot menunjukan 

aktivitas tokoh (00.40-00.42) 

 Setting tempat berada di bar 
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diasosiasikan dengannya. Barista 

adalah orang yang meramu atau 

membuat kopi
47

. 

kedai Filosofi Kopi. Bar dan 

kedai kopi kini digunakan 

sebagai tempat bersosialisasi 

 Setting waktu adalah siang 

hari 

 Pencahayaan high key, 

memberikan suasana cerah 

 

2. Bahasa 

Pada episode ke empat, Ben 

memiliki dialog tentang konsumen 

“ Lagian kopi yang enak akan 

menemukan penikmatnya Jod.” 

Kalimat ini menggambarakan 

kegiatan konsumtif pada kalangan 

sosial tertentu, dimana pola 

konsumtif menyebabkan 

masyarakat sering membeli barang 

tanpa disertai pertimbangan hanya 

mengikuti dorongan emosional. 

Dialog Ben berlanjut pada “Apa 

lagi pake mesini ini nih” 

Menggambarkan pola prilaku 

konsumtif dimana hanya terfokus 

pada simbol yang dapat 

membedakan status sosialnya
48

. 

 

 

 

 

Ekspresi Wajah 

                                                           
47

 Dalam jurnal Makna Kerja Bagi Barista oleh Fakhri Ramadhan Universitas Islam Indonesia  
48

 Dalam jurnal berjudul penerimaan penonton dalam makna transformasi budaya minum kopi 
di Film Filosofi Kopi oleh Annisa Rama Safitri dan Filosa Gita Sukmono Universitas 
muhammadiyah Yogyakarta 
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Ben memberikan sudut bibir yang 

naik hanya pada satu sisi wajah 

(00.42), memberikan gambaran 

ekspresi wajah meremehkan 

3. Busana 

 Busana Jody menggambarkan 

gambaran laki-laki urban 

metroseksual dengan 

mengadaptasi gaya casual, 

dilihat dari penggunaan t-shit 

garis-garis, celana chinoi 

pendek, slip on shoes coklat, 

kaca mata bundar, dan jam 

tangan. 

 Sedangkan busana Ben 

memberikan gambaran 

kelompok sosial tertentu 

dengan menggunakan apron 

yang mengambarkan posisinya 

sebagai barista. Maskulinitas 

yang terlihat pada busana Ben 

dengan menggunakan celana 

jeans. 
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Durasi: 04.01 – 04.11 

Scene 3 adegan 21 

Pejalan kaki mencoba menu coffee dan non coffee dari Filosofi Kopi 

 

NO. Denotatif 

1. Gaya Teknik Pengambilan Gambar 

Ben dan Jody sedang 

membagikan minuman gratis 

dengan menu kopi dan non kopi 

di depan kedai, minuman mereka 

mendapat beberapa respon dari 

para pejalan kaki yang mencoba 

menu mereka 

 Angle kamera bird eyes 

view, medium shot, dan long 

shot 

 Setting tempat trotoar jalan, 

dan luar kedai Filosofi Kopi 

 Setting waktu siang hari 

 Pencahayaan high key 

2. Bahasa 

Pejalan kaki 1: “Eh tadi lo ambil 

es kopi ya?” 

Pejalan kaki 2: “iya nih, green 

tea nya enak gak?” 

Pejalan kaki 1: “enak-enak, eh 

kapan-kapan kesini lagi yuk. 

Tempatnya seru deh!” 

Pejalan kaki 2: “Boleh!” 

3. Busana 

Jody menggunakan t-shirt garis-

garis, topi newsboy, celana chinoi  

pendek, slip on shoes coklat, kaca 

mata bundar, dan jam tangan. 
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Ben menggunakan topi akar, kaos 

hitam, apron coklat, celana jeans 

biru tua, boots coklat, dan jam 

tangan. 

 

NO. Konotatif 

1. Gaya Teknik Pengambilan Gambar 

Pada scene ini merupakan 

gambaran dari perilaku konsumtif 

dimana para pejalan kaki tertarik 

untuk mengambil tester menu 

yang telah disediakan secara 

gratis. Hal ini seperti gambaran 

faktor yang mempengaruhi 

perilaku konsumtif menurut 

Sukardi, dilihat melalui faktor 

harga barang
49

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Angle kamera bird eyes view 

untuk mengambarkan gerak-

gerik karakter menjadikan 

penonton sebagai pengamat 

yang sedang memperhatikan 

suatu subjek, medium shot 

memberikan gambaran 

aktivitas, dan long shot 

memberikan informasi suatu 

tempat atau gambaran suatu 

tempat. 

 Setting tempat trotoar jalan, 

dan luar kedai Filosofi Kopi. 

Memberikan gambaran 

suasana kedai Filosofi Kopi 

dimana mengambil konsep 

pedestrian. 

 Setting waktu siang hari 

2. Bahasa 

                                                           
49

 Dalam jurnal HUBUNGAN ANTARA PENDAPATAN ORANGTUA DENGAN PERILAKU 

KONSUMTIF PADA SISWA DI SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 2 TAMBANG KECAMATAN 

TAMBANG KABUPATEN KAMPAR oleh  Devi Hendri Yani Universitas Islam Negri Sultan Syarif 

Kasim Riau 
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Dialog tester dari para pejalan 

kaki menggambarkan adanya 

pembedaan identitas sosial 

terlihat dari menu yang mereka 

pilih. 

Selain itu gambaran kedai kopi 

pada dialog pejalan kaki telah 

berubah dari fungsi menjadi gaya 

hidup didukung dari pernyataan 

“eh kapan-kapan kesini lagi yuk. 

Tempatnya seru deh!”
50

 

 Pencahayaan high key 

memberikan suasana yang 

cerah. 

3. Busana 

 Busana Jody menggambarkan 

gambaran laki-laki urban 

metroseksual dengan 

mengadaptasi gaya casual, 

dilihat dari penggunaan t-shit 

garis-garis, celana chinoi 

pendek, slip on shoes coklat, 

kaca mata bundar, dan jam 

tangan. 

 Sedangkan busana Ben 

memberikan gambaran 

kelompok sosial tertentu 

dengan menggunakan apron 

yang mengambarkan posisinya 

sebagai barista. Maskulinitas 

                                                           
50

 Dalam jurnal Nongkrong di Warung Kopi Sebagai Gaya Hidup Mahasiswa di Mato Kopi 
Yogyakarta oleh Dea Ayu Pramita & V. Indah Sri Pinasti, M.Si. Universitas Negeri Yogyakarta 
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yang terlihat pada busana Ben 

dengan menggunakan celana 

jeans. 

 

 

 

Durasi: 04.46 – 06.09 

Scene 4 adegan 3 

Ben dan Jody sedang membicarakan tentang hasil dari test market mereka 

 

NO. Denotatif 

1. Gaya Teknik Pengambilan Gambar 

Test market yang dilakukan telah 

selesai, Ben dan Jody berdiskusi 

untuk hasil test market yang 

dilakukan. Ben dan Jody 

berdiskusi di dalam kedai 

 Angle kamera eye level, 

dengan medium shoot 

(05.17-06.04) 

 Setting tempat kedai filosofi 

Kopi 

 Setting waktu malam hari 

 Pencahayaan high key 

2. Bahasa 

Ben: “Yah jujur aja ya Jod ya, 

gue sih pengen banget 

sebenernya ngerubah visi dari 

kedai baru kita. Supaya semua 

orang yang dateng kesini bisa tau, 

gimana sih rasanya kopi enak 

terbaik gitu. 

Tapi gue yang salah lagi Jod, 

inikan tentang dimana orang bisa 

nemuin diri mereka disini. Ya 
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udah, menu non coffee gak usah 

dihapus aman.” 

Ekspresi Wajah 

Ben memiliki kelopak mata atas 

menurun, mata tidak fokus, ujung 

mulut tertarik kebawah (05.17) 

3. Busana 

Jody menggunakan t-shirt garis-

garis, topi newsboy, celana chinoi  

pendek, slip on shoes coklat, kaca 

mata bundar, dan jam tangan. 

Ben menggunakan topi akar, kaos 

hitam, apron coklat, celana jeans 

biru tua, boots coklat, dan jam 

tangan. 
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NO. Konotatif 

1. Gaya Teknik Pengambilan Gambar 

Test market yang dilakukan Ben 

dan Jody dan diskusi hasil adalah 

gambaran dari identitas sosial 

entrepreneur
51

. 

 Angle kamera eye level 

membuat penonton sejajar 

dengan karakter, dengan 

medium shoot menunjukan 

aktivitas dari karakter  

(05.17-06.04) 

 Setting tempat kedai filosofi 

Kopi, menggambarkan 

bahwa aktivitas masyarakat 

urban saat ini, menggunakan 

kedai kopi sebagai media 

aktivitas sosial 

 Setting waktu malam hari 

 Pencahayaan high key 

memberikan gambaran 

suasana cerah. 

.2. Bahasa 

Pada dialog Ben dalam scene ini 

menggambarkan bahwa identitas 

sosial memiliki pengaruh dalam 

penentuan konsumsi dan gaya 

hidup seseorang “Tapi gue yang 

salah lagi Jod, inikan tentang 

dimana orang bisa nemuin diri 

mereka disini”.
52

 

Ekspresi Wajah 

Ben memiliki kelopak mata atas 

menurun, mata tidak fokus, ujung 

mulut tertarik kebawah (05.17), 

gambaran ekspresi wajah sedih 

3. Busana 

 Busana Jody menggambarkan 

gambaran laki-laki urban 

metroseksual dengan 

mengadaptasi gaya casual, 

dilihat dari penggunaan t-shit 

garis-garis, celana chinoi 

                                                           
51

 Dari artikel The Importance of Market Testing dalam situs www.entrepreneur.com 
52

 Dalam jurnal KEBERADAAN KAFE, WARUNG KOPI,  DAN PERGESERAN GAYA HIDUP oleh 
Farika Nikmah Politeknik Negeri Malang 
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pendek, slip on shoes coklat, 

kaca mata bundar, dan jam 

tangan. 

 Sedangkan busana Ben 

memberikan gambaran 

kelompok sosial tertentu 

dengan menggunakan apron 

yang mengambarkan posisinya 

sebagai barista. Maskulinitas 

yang terlihat pada busana Ben 

dengan menggunakan celana 

jeans. 

 

 Mitos dalam episode keempat adalah Kopi telah beralih menjadi 

simbol identitas dan simbol gaya hidup. Untuk menjadi objek konsumsi 

suatu barang harus diubah menjadi tanda (Baudrillard, 2000:200). Dari 

pernyataan tersebut kopi kini telah menjadi simbol yang memiliki 

makna sebagai gaya hidup
53

. Pergeseran makna dari budaya minum 

kopi telah menjadi gambaran dari perilaku konsumtif
54

, hal ini juga 

terlihat dari tren dan pergeseran makna warung kopi. Warung kopi 

bergeser dari sekedar sebuah tempat minum dan ruang punlik yang pada 

akhirnya menjadi ruang multi fungsi (Syukuri, 2014:4) 

 

 

                                                           
53

 Dalam artikel berita satu yang menyebutkan kopi kini menjadi bagian dari gaya hidup 
milenial. 
54

 Dalam jurnal berjudul penerimaan penonton dalam makna transformasi budaya minum kopi 
di Film Filosofi Kopi oleh Annisa Rama Safitri dan Filosa Gita Sukmono Universitas 
muhammadiyah Yogyakarta 


