
BAB VI 

PENUTUP 

1.1 Kesimpulan 

Dalam suatu periklanan, pengiklan akan berusaha untuk menyampaikan pesan 

mengenai kelebihan produk kepada khalayak. Begitu pula dengan iklan XL (versi ”sulap” 

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

”dongeng”). Agar pesan dalam iklan mengenai kelebihan produk dapat tersampaikan 

kepada konsumen,hingga akhirnya konsumen melakukan pembelian,pengiklan 

menggunakan berbagai cara. Hal tersebut juga dilakukan oleh iklan kartu XL dan kartu As, 

dimana keduanya mengeluarkan iklan yang disinyalir melanggar peraturan dalam Etika 

Pariwara Indonesia (EPI), sehingga menarik untuk dianalisa. Hasil analisa dari keempat 

iklan tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Iklan XL (versi sulap dan versi korban ketagihan SMS) serta iklan As (versi 

dongeng dan versi kumpul-kumpul) seluruhnya menyajikan narasi dan ilustrasi 

yang menarik dan mudah dimengerti oleh penonton. Namun,beberapa diantara 

iklan-iklan tersebut, menunjukkan narasi dan ilustrasi yang mengandung makna 

tersirat yang menunjukkan kebaikan produknya dengan cara merendahkan produk 

pesaing. Warna yang digunakan pada iklan-iklan tersebut adalah warna-warna 

yang kontras, terutama pada bagian tulisan sehingga dapat jelas terlihat dan pesan 

dapat tersampaikan dengan baik. Dalam salah satu iklan,warna digunakan untuk 

mengkonotasikan sebuah produk. Angle yang digunakan pada iklan-iklan tersebut 

sesuai dengan apa yang akan diperlihatkan. Misalnya, jika pada scene hanya akan 

memperlihatkan ekspresi wajah talent, maka digunakan jenis pengambilan 

gambar close up. Angle juga memperkuat makna tersirat yang ada dalam iklan.  

2. Sebagian besar dari iklan-iklan tersebut menggunakan atribut khas produk pesaing 

yang sangat dikenal oleh masyarakat dalam materi iklannya. Atribut pesaing 

dikonotasikan sebagai hal yang negatif. Dari makna konotasi dengan 

merendahkan produk pesaing secara tersirat, terdapat makna denotasi bahwa 

produk yang diiklankan lebih baik dari produk pesaing, dengan kata lain 



merendahkan produk pesaing. Misalnya, digunakan sebagai bahan perbandingan 

harga seperti pada iklan kartu XL versi ”sulap”, ataupun sebagai materi untuk 

merendahkan produk pesaing seperti yang terdapat dalam kartu As versi ”kumpul-

kumpul” maupun dongeng. Perbandingan harga dengan mencatut atribut khas 

produk pesaing selain melanggar peraturan etika pariwara Indonesia tentang 

perbandingan harga, juga melanggar peraturan mengenai merendahkan produk 

pesaing. 

3. Dari keempat iklan yang dianalisa, seluruhnya sama-sama melanggar peraturan 

Etika Pariwara Indonesia (EPI) pasal 1.5 yang mengatur tentang pemakaian kata 

”gratis”. Pelanggaran tersebut mencerminkan karakteristik rakyat Indonesia yang 

menyukai hal-hal yang gratis. Karakteristik itu dimanfaatkan oleh provider selular  

untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya konsumen potensial tanpa 

memperhatikan etika periklanan, sehingga iklan kartu XL dan kartu As sama-

sama mengunggulkan bonus-bonus gratis. Kesalahan yang dilakukan keempat 

iklan yang diteliti sama, yaitu sama-sama tidak mencantumkan syarat dan 

ketentuan yang berlaku, sehingga dapat merugikan konsumen apabila konsumen 

mengetahui syarat dan ketentuan baru setelah menggunakan produk tersebut. 

Beberapa korpus dari keempat iklan tersebut juga menimbulkan kebingungan 

karena tidak mencantumkan apakah gratis SMS dan telepon yang diberikan 

berlaku ke sesama operator atau ke semua operator. 

4. Etika Pariwara Indonesia merupakan peraturan normatif yang sanksinya juga 

berupa sanksi normatif sehingga kurang memberikan efek jera bagi para 

pengiklan. Hal tersebut tampak dalam pelanggaran-pelanggaran pasal yang sama, 

yang dilakukan oleh operator selular yang sama dalam iklan yang berbeda. 

Contoh dari hal tersebut adalah pada iklan kartu As. Iklan kartu As versi kumpul-

kumpul telah membuat pernyataan secara verbal maupun non verbal bahwa 

produknya paling murah, dan tidak terdapat bukti otentik yang dicantumkan 

dalam iklan. Pernyataan superlatif tersebut melanggar etika pariwara Indonesia 

pasal 2.1 ayat 1.2.2 mengenai bahasa. Pada iklan As versi dongeng pelanggaran 

tersebut kembali dilakukan dengan penempatan kata-kata yang sama. 

 



 

6.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan mengenai Makna Iklan XL dan AS (Analisis Semiotika Iklan 

Kartu XL versi sulap dan korban ketagihan SMS serta iklan Kartu As versi kumpul-kumpul 

dan dongeng berkaitan dengan Etika Pariwara Indonesia). Penulis ingin menyampaikan 

beberapa saran guna mengembangkan penelitian ini serta bagi periklanan di Indonesia, yaitu: 

1. Bagi para pembuat iklan agar menciptakan ide iklan yang lebih kreatif, dengan tetap 

mematuhi peraturan Etika Pariwara Indonesia (EPI). Dengan mematuhi Etika 

Pariwara Indonesia (EPI) maka akan tercipta persaingan yang sehat, dan tidak 

menimbulkan kebingungan dalam masyarakat.   

2. Bagi Dewan Periklanan Indonesia (DPI), Persatuan Perusahaan Periklanan 

Indonesia (PPPI), dan pihak-pihak lain yang berwewenang agar lebih teliti dalam 

melihat iklan-iklan yang melanggar kode etik, dan  tegas dalam memberikan sanksi 

terhadap iklan-iklan yang terbukti melanggar kode etik. Hal tersebut bertujuan agar 

pelanggaran Etika Pariwara Indonesia tidak terus berulang. 

3.  Bagi pihak yang berwenang diharapkan agar lebih teliti dalam mencermati iklan-

iklan yang melanggar etika dan ebrtindak tegas dalam memberikan sanksi terhadap 

iklan-iklan yang terbukti melanggar kdoe etik. Hal tersebut bertujuan agar 

pelanggaran Etika Pariwara Indonesia tidak  berulang. 

 


