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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan teknologi dan informasi yang semakin pesat menjadikan 

kebutuhan informasi semakin mudah di akses. Masyarakat berkomunikasi 

semakin mudah dengan menggunakan media baik cetak maupun elektronik. 

Perkembangan teknologi media ini mendorong perubahan yang luar biasa pada 

kehidupan media massa sendiri (yang paling banyak berhubungan dengan 

teknologi media). Dengan perkembangan teknologi yang kian pesat televisi pun 

ikut mengalami kemajuan. Teknologi televisi menjadi barang yang murah dan 

merupakan kebutuhan bagi masyarakat. Bukan saja menyajikan berita namun juga 

bisa menjadi media promosi, propaganda dan juga menjadi alat koreksi sosial. 

Realitas sosial, kebudayaan atau politik, kini di bangun berdasarkan model-model 

fantasi yang ditawarkan televisi, iklan, dan sinetron.  

Pandangan–pandangan diatas itu menunjukkan betapa pentingnya media 

dalam perubahan kehidupan manusia saat ini. Media televisi merupakan alat 

informasi yang ampuh dalam mengubah sikap dan perilaku pemirsa karena efek 

suara dan bentuk gambarnya secara nyata dapat disaksikan mata pemirsa di 

rumah. Televisi pada praktiknya memproduksi dan menyiarkan realitas sosial 

dalam bentuk simbol-simbol dalam berkomunikasi dengan audience. Televisi 

menghadirkan lingkungan manusia dalam bentuk simbol, merubah relitas empiris 

lingkungan manusia menjadi lingkungan simbolis. Salah satu produk televisi yang 
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berkomunikasi melalui simbol-simbolnya adalah iklan. Siaran iklan televisi 

pertama kali mengudara pada tahun 1941, tahun itu menjadi tahun pertama 

mengudaranya siaran televisi komersil. Pada awalnya, siaran iklan dipandang 

sebagai upaya untuk mempertahankan kelangsungan operasional suatu televisi. 

Namun kini iklan berkembang tidak hanya menjadi ajang mempromosikan barang 

atau jasa, namun lebih dari itu iklan bisa juga menjadi hiburan dan kritikan bagi 

pembuat iklan. Dengan permainan kata-kata dan teknologi iklan telah menjadi 

bagian penting dari program televisi. Saat ini hampir seluruh jenis barang dan jasa 

dapat diiklankan di media televisi, namun untuk produk rokok dan minuman keras 

dikenakan pembatasan untuk tampil pada siaran iklan. Aturan iklan rokok secara 

tegas melarang memperlihatkan produk rokok maupun asap rokok justru 

menguntungkan dan membebaskan pembuat iklan dari mandatori-mandatori 

konservatif yang sering dipatok oleh klien.  

Ide dapat melanglang buana dengan hanya mengambil salah satu atribut 

dari brand tersebut yang dianggap paling pantas untuk menjadi landasan kreatif 

nya. Dari aturan tersebut iklan–iklan rokok menjadi lebih menonjol dibandingkan 

iklan-iklan produk lainnya. Justru creator iklan bersyukur dengan ada nya aturan 

yang menguntungkan tersebut. Iklan rokok merupakan jenis iklan yang sangat 

tegas diatur oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 81/1999 dan Nomor 38/2000. 

Disebutakan bahwa, di televisi iklan tersebut baru boleh ditayangkan pada pukul 

21.30-05.00 waktu setempat. Sehingga iklan rokok diperuntukkan bagi 

masyarakat dewasa dengan waktu tayang yang cenderung sedikit di banding iklan 

jenis lainnya. Bahkan pada akhir iklan juga harus mencantumkan peringatan 
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pemerintah tentang larangan & bahaya merokok. Padahal iklan rokok bertujuan 

menjual rokok kepada masyarakat yang menontonnya. Dengan adanya era 

kebebasan pers setelah tumbangnya orde baru, maka ini merupakan kesempatan 

bagi insan pers untuk dapat menyampaikan pendapatnya tanpa adanya intimidasi 

dan kekangan. Hal ini juga masuk dalam dunia periklanan, apalagi mereka yang di 

tuntut kreatifitasnya dalam mengemas produk yang di iklankannya. Mereka 

senantiasa memasukkan realitas social yang ada di masyarakat dan tidak segan-

segan mengkritisi kinerja pemerintah maupun isu-isu politik yang sedang terjadi.  

Salah satu diantara banyaknya iklan rokok yang terhimpit oleh ketatnya 

regulasi penayangan dan menjadikan realitas sosial sebagai ide kreatifnya adalah 

iklan rokok Djarum 76 Filter, yang tampil dengan berbagai macam versi iklannya. 

Meskipun dalam sisi penayangannya terbatas, namun iklan tersebut tetap mampu 

menunjukkan eksistensinya di belantika periklanan televisi Indonesia. Iklan 

Djarum 76 Filter merupakan salah satu diantara sekian banyak iklan rokok tematis 

yang selalu mempunyai ide tema tersendiri dan berkelanjutan. Dalam beberapa 

tahun terakhir, iklan rokok Djarum 76 yang sering menghiasi layar televisi adalah 

iklan yang selalu menampilkan tokoh utamanya yaitu jin yang dibuat dalam 

berbagai versi.  

PT Djarum di dirikan pada tahun 1951 di Kudus, Jawa Tengah oleh Oei 

Wie Gwan. Salah satu produk Djarum adalah Djarum 76 filter gold yang dalam 

iklan yang selalu menampilkan sosok jin. Di Indonesia sendiri jin dipercaya oleh 

sebagian besar masyarakat Indonesia dapat mengabulkan permintaan apapun. 

Termasuk memberi permintaan menjadi seorang pemimpin yang tegas, bisa di 
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percaya & jujur. Iklan rokok djarum 76 selalu identik dengan kritikan masalah 

sosial yang ada di tengah-tengah masyarakat. Padahal iklan rokok dan pesan yang 

disampaikan jelas tidak saling berhubungan. Isu yang diangkat dalam isi pesan 

tersebut selalu saja yang sedang hangat dibicarakan dan sedang berkembang di 

masyarakat. Namun tampilan iklan tersebut dapat pula dijadikan daya tarik belaka 

untuk menarik simpati para konsumen demi kepentingan komersil. Selain itu 

tanda yang di pakai juga bermaksut menyampaikan kepentingan dan ideologi 

tertentu pada konsumen.  

Banyak versi iklan Djarum 76 yang di tayangkan, mulai dari twin, 

jangkrik, pengen ganteng, parodi gayus hingga yang terbaru pemimpin jujur. 

Versi terbaru yaitu pemimpin jujur sangatlah menarik karena muncul nya iklan ini 

berbarengan dengan masa kampanye pemilu. Dimana saat ini bangsa Indonesia 

sangat memimpikan pemimpin yang mampu membawa Indonesia menuju 

perubahan dalam segala aspek dan pro terhadap rakyat. Selain itu pemimpin juga 

harus mempunyai mental yang kuat dan juga memiliki kemampuan sosial yang 

tinggi sehingga bisa menjadi penyambung lidah rakyat. Akan tetapi pada pemilu 

sebelumnya yang ditemukan justru banyak para pemimpin yang berbanding 

terbalik dengan apa yang di inginkan masyarakat Indonesia. Selain itu iklan ini 

hanya di tayangkan di Indonesia saja, yang hampir mayoritas masyarakatnya 

percaya dengan hal-hal yang berbau dengan jin atau klenik. Padahal jin atau hal-

hal yang berbau klenik kadang justru menjerumuskan masyrakat yang percaya 

terhadap nya. Iklan ini bercerita tentang seorang pemimpin yang meminta jin agar 

mengabulkan permintaan pemimpin tersebut, yaitu menjadikan pemimpin yang 
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tegas, di percaya & jujur. Sehingga ketika kampanye, orasi yang di sampaikan 

sesuai dengan apa yang ada di hati & pikiran pemimpin itu. Ketika pemimpin itu 

bertanya, kok bablas jin?, sambil ketawa jin menjawab jujur kan.  

Sebagai alat komunikasi, periklanan tidak hanya menggunakan bahasa 

tetapi juga menggunakan gambar, warna, bunyi dan berbagai tanda didalamnya 

dalam menyampaikan pesan. Untuk mengkaji iklan dalam perspektif semiotika, 

iklan bisa dikaji lewat sistem tanda yang terdiri atas lambang baik verbal maupun 

non verbal. Makna yang di hadirkan dalam iklan tergantung pada perpaduan 

antara gambar, suara dan unsur-unsur lainnya yang mendukung Untuk memahami 

bagaimana iklan memanfaatkan dunia tanda-tanda maka peneliti menggunakan 

analaisis semiotika karena semiotika merupakan ilmu dan metode analisis untuk 

mengkaji tanda. Semiotika sebagai suatu model dari ilmu pengetahuan sosial 

memahami dunia sebagai sistem hubungan yang memiliki unit dasar yang disebut 

dengan tanda. Berdasarkan fenomena diatas, peneliti tertarik melakukan penelitian 

tentang KRITIK SOSIAL PADA IKLAN ROKOK DJARUM 76 FILTER 

VERSI PEMIMPIN JUJUR (Analisis Semiotik) 
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1.2 Rumusan Masalah  

Dari uraian diatas maka dapat di buat rumusan masalah penelitian sebagai 

berikut:  

 Apa makna tanda dalam iklan rokok Djarum 76 Fil Gold versi Pemimpin 

Jujur berdasarkan semiotika Barthes?  

 Apa makna tanda dalam iklan rokok Djarum 76 Fil Gold versi Pemimpin 

Jujur berdasarkan semiotika Pierce? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui makna tanda dan 

mengetahui analisis semiotik pemimpin jujur dalam iklan rokok Djarum 76 fil 

Gold versi Pemimpin jujur dalam iklan rokok Djarum 76 filter gold versi 

pemimpin jujur melalui simbol-simbol yang disampaikan.  

 

1.4 Manfaat Penelitian  

1.4.1 Manfaat Akademis  

a. Penelitian ini lakukan untuk menambah wacana baru semiotika dan 

dunia periklanan pada khususnya mengenai makna tanda yang 

terkandung dalam iklan rokok di televisi.  

b. Menambah referensi di bidang semiotika. 
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1.4.2 Manfaat Praktis  

a. Penelitian ini di harapkan dapat memberikan masukan baru dan 

wawasan baru bagi pembuat iklan agar lebih kreatif dalam membuat 

iklan yang lebih bermutu.  

b. Penelitian ini diharapakan dapat membantu penonton untuk lebih 

kritis dalam menerima pesan yang disampaikan oleh media televisi 

terutama program acara iklan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


