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BAB II 

DESKRIPSI IKLAN KARYA INDONESIA ADALAH KITA 

 

A.  Sinopsis Iklan Karya Indonesia Adalah Kita 

  Iklan layanan masyarakat, yang dibuat oleh Rumah Produksi 

Celsius Creative Communications di Jakarta, ini bercerita tentang sebuah 

gerakan untuk berbagi kecintaan, apresiasi dan inspirasi akan karya Indonesia. 

Pesan “Karya Indonesia adalah Kita” dalam  iklan tersebut bertujuan 

mengetuk kesadaran  masyarakat Indonesia agar semakin cinta dan bangga 

dengan karya Indonesia. 

  Ada beberapa hal yang bisa kita petik dari iklan layanan 

masyarakat ini, Bangsa yang besar, bangsa yang baik, itu akan dilihat dari 

hasil budayanya. salah satunya musik. (Denny Sakrie -  pengamat musik). 

  Kalau saya pakai batik berarti tandanya saya lagi memakai dan 

menghargai bagai mana proses si batik ini di produksi (Dian Sastro). 

  Cuma 1 yang bisa mengalahkan kebiasaan Copy meng-Copy, yaitu 

hanya dengan terus berkarya kita bisa mengalahkan budaya itu (Leonard T - 

desainer produk). 

  Marilah kita berkarya, nggak selamanya kita melihat ke rumput 

tetengga yang lebih hijau, tetapi kita lupa menghijaukan rumput sendiri 

(Kleting -Desainer busana). 

  Kreatifitas anak bangsa, kerja keras anak bangsa. tapi yang kurang 

adalah Penghargaan (becky tumewu). 
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  Lo jadi diri sendiri itu lebih susah dibanding lo jadi orang lain 

(Davy Linggar-phothografer) 

  Mau seberapa jauh perginya, mau seberapa lama perginya, Tetap 

orang Indonesia, dan rasa itu nggak akan pernah hilang (Dian Sastro) 

  "Indonesia Ayo kita bangkit bersama, nggak ada kata telat. Karya 

Indonesia Adalah Kita " 

 

B. Profil Pemeran Iklan Karya Indonesia Adalah Kita 

B.1.  Elwin Mok 

Elwin Mok lulusan Desain Komunikasi Visual di Institut 

Teknologi Bandung dan menemukan semangat dan takdirnya pada industri 

advertising. 

Gambar 2.1  

Foto Pemeran Iklan "Indonesia Adalah Kita" 

 

 

Sumber Foto : 

http://uncleyono.blogspot.co.id/2010/12/karya-indonesia-

adalah-kita-filler.html 

  

 Memulai karirnya dengan bergabung dengan Cabe Rawit pada 

tahun 1997, dan kemudian pindah perusahaan pada tahun 2000 sebagai art 

http://uncleyono.blogspot.co.id/2010/12/karya-indonesia-adalah-kita-filler.html
http://uncleyono.blogspot.co.id/2010/12/karya-indonesia-adalah-kita-filler.html
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director senior dan kepala unit bisnis. Beberapa karyanya dari periode ini 

termasuk identitas merek Byru dan Ensiklopedia Bangsaku Kampanye 

HM Sampoerna. 

 Pada tahun 2000, Elwin Mok meninggalkan Cabe Rawit untuk 

mencari lebih banyak eksposur dengan membangun multimedia baru & 

agensi interaktif bernama Virtuaego. Pada saat itu, Ia juga melanjutkan 

kuliah tentang desain web dan multimedia Desain Komunikasi Visual di 

Universitas Bina Nusantara. 

 Ketidak puasannya pada kewirausahaan, membuat Elwin Mok 

dengan 2 dari rekan-rekannya, Richard dan Yenny didirikan Celcius 

Komunikasi Kreatif pada akhir tahun 2006. 

B.2.  Denny Sakrie 

Lahir pada tanggal 14 Juli 1963 di Kota Ambon. Ia meninggal di 

Tangerang Selatan, Banten, 3 Januari 2015 pada umur 51 tahun. Nama asli 

Denny Sakrie adalah Hamdhan Syukrie.  Danny Sakrie dikenal sebagai 

seorang penulis dan pengamat musik Indonesia. 

Gambar 2.2  

Foto Pemeran Iklan "Indonesia Adalah Kita" 

 

 

Sumber Foto : https://taman-berita.blogspot.com/2015/01/biodata-

denny-sakrie-sang-pengamat-musik-indonesia.html 

https://taman-berita.blogspot.com/2015/01/biodata-denny-sakrie-sang-pengamat-musik-indone
https://taman-berita.blogspot.com/2015/01/biodata-denny-sakrie-sang-pengamat-musik-indone
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  Denny merupakan tamatan Sarjana Ekonomi jurusan Ekonomi 

Manajemen dari  Universitas Hasanuddin. Danny  mengawali karier 

sebagai penulis artikel musik sejak duduk di bangku SMP  (pada tahun 

1979) di media Pedoman Rakyat yang terbit di Makassar, Sulawesi 

Selatan. 

 Selain itu, tulisan-tulisannya juga dimuat di media lain seperti Hai, 

Variasi, Vista, Mode, Gadis, Sinar Harapan, Suara Pembaruan dan 

Republika. Sebagai pemerhati musik, sosok Denny Sakrie kerap kali 

muncul di layar televisi swasta mengomentari berbagai aspek dalam 

industri musik. 

B.3.  Dian Paramita Sastrowardoyo 

Wanita yang dikenal dengan  nama Dian Sastrowardoyo atau Dian 

Sastro ini lahir di Jakarta pada tanggal 16 Maret 1982. Usianya saat ini adalah 32 

tahun. 

Gambar 2.3  

Foto Pemeran Iklan "Indonesia Adalah Kita" 

 

 

Sumber Foto : http://www.gambar.photo/2014/11/dian-
sastrowardoyo.htmlsia.html 

http://www.gambar.photo/2014/11/dian-sastrowardoyo.htmlsia.html
http://www.gambar.photo/2014/11/dian-sastrowardoyo.htmlsia.html
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 Dian merupakan salah satu aktris dengan kemampuan akting yang 

sangat memukau. Namanya di dunia peran mulai dikenal sejak 

memerankan Cinta dalam film legendaris “Ada Apa Dengan Cinta” 

(AADC). 

 Dian memulai debutnya di dunia hiburan pada tahun 1996. Saat itu 

ia menjadi juara pertama dalam ajang GADIS Sampul majalah GADIS. 

Setelah itu, Dian pun sering tampil sebagai model dalam majalah tersebut. 

B.4.  Leonard Theosabrata 

Melanjutkan bisnis keluarga bukanlah ambisi seorang Leonard 

Theosabrata. Sejak kecil, pria berkacamata ini malah bermimpi untuk bias 

menjadi seorang rockstar terkenal. Namun takdir berbicara lain, pria yang 

genap berusia 37 tahun ini malah tercebur di bidang yang sama seperti 

ayahnya. 

Gambar 2.4  

Foto Pemeran Iklan "Indonesia Adalah Kita" 

 

 

Sumber Foto : http://swa.co.id/swa/profile/leonard-theosabrata-

bercita-cita-jadi-rockstar-malah-jadi-desainer.html 

http://swa.co.id/swa/profile/leonard-theosabrata-bercita-cita-jadi-rockstar-malah-jadi-desainer-andal
http://swa.co.id/swa/profile/leonard-theosabrata-bercita-cita-jadi-rockstar-malah-jadi-desainer-andal
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 Awalnya, Leo panggilan akrabnya  mempelajari desain grafis di 

Art Institute of Houston di Texas, tapi kemudian ia pindah haluan dan 

melanjutkan studi desain produk  di Art Center College of Design di 

Pasadena, California. Tak dinyana, pilihannya kali ini tepat sehingga ia 

menikmati pengalaman barunya. Bahkan, keinginan untuk menjadi 

seorang rockstar tenggelam seiring keasyikannya menikmati profesi baru 

sebagai desainer produk. 

 Titik balik itu kemudian yang membawa bisnis furnitur 

keluarganya mendunia. Ia berkolaborasi dengan Yos Tehosabrata, si 

empunya bisnis, dan membawa kelahiran kembali pada bisnis furnitur 

mereka. Salah satunya Accupunto. Accupunto menyeruak sebagai merek 

Indonesia yang bisa berbicara di pasar luar negeri seperti Eropa dan 

Amerika. Sebagai  sebuah produk yang berbasis penciptaan, desain yang 

dibuat Leo berhasil meraih penghargaan internasional yang kemudian 

menjadi credential yang bermakna bagi Accupunto. 

 

B.5. Endah N Rhesa 

Endah N Rhesa adalah project musikal yang terbentuk dari akustik 

gitar, bass dan vokal. Warna yang mereka bentuk dari tiga instrumen ini 

adalah folk, jazz, blues, rock and roll dan ballads. Mereka berdua 

dipertemukan di sebuah band yang pada awalnya berkonsep rock pada 

tahun 2003 awal. Selepas band tersebut di tahun 2004, Endah Widiastuti 

membangun citranya sebagai seorang solois seperti sebelum ia bergabung 

dengan band tersebut. 
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Gambar 2.5  

Foto Pemeran Iklan "Indonesia Adalah Kita" 

 

 

Sumber Foto : http://www.lorongmusik.com/2013/03/biography-

endah-n-rhesa.html 

 

 Endah merekam beberapa lagu – lagunya dalam album berjudul 

“The New Beginning” yang berisi empat lagu dan dijual secara sendiri 

dengan produksi terbatas. Di satu lagu dalam album tersebut Rhesa 

menambahkan bass dan menjadi sebuah perpaduan apik antara ketiga 

instrumen tersebut (vokal, gitar dan bass). Lagu itu berjudul “When you 

love someone”. Sejak saat itu mereka berdua sering bermain bersama di 

acara -acara universitas, dan respon yang didapat sangat positif. Akhirnya 

mereka berdua memutuskan untuk membuat sebuah nama duo yang 

diambil dari nama mereka sendiri yaitu ENDAH N RHESA. 

 Endah dan Rhesa telah menjadi pasangan suami-istri. Mereka 

menikah pada 5 Desember 2009. 

http://www.lorongmusik.com/2013/03/biography-endah-n-rhesa.html
http://www.lorongmusik.com/2013/03/biography-endah-n-rhesa.html
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B.6. Anton Wirjono 

Anton Wirjono lebih dikenal dengan nama panggilan DJ Anton. 

Saat DJ (disc jockey) lain seangkatannya sudah hampir tak terdengar, DJ 

Anton masih tetap eksis memutar musik pilihannya untuk para penggemar 

dan komunitasnya, yang kini juga menjangkau berbagai kalangan elit kelas 

atas. Bahkan kini DJ Anton juga seorang creative entrepreneur yang 

sukses. 

Gambar 2.6  

Foto Pemeran Iklan "Indonesia Adalah Kita" 

 

 

Sumber Foto : http://suhartono-chandra.blogspot.co.id/2013/08/anton-

wiryono-you-have-to-love-what-you.html 

 

  Semua kesuksesan yang diraih Anton, yang lahir di Kudus 

pada tanggal 14 April 1970, terlihat berlangsung dengan mulus. Namun, 

tidak demikian, menurut Anton. Banyak hal-hal yang ia lakukan ternyata 

tidak atau belum berhasil. Hal ini dikarenakan Anton banyak 

bereksperimen dan mencoba hal-hal yang berbeda.  Tapi buat dia, 

http://suhartono-chandra.blogspot.co.id/2013/08/anton-wiryono-you-have-to-love-what-you.html
http://suhartono-chandra.blogspot.co.id/2013/08/anton-wiryono-you-have-to-love-what-you.html
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pengalaman kegagalan adalah sebuah proses pencarian dan persiapan bagi 

kesuksesan yang ia raih saat ini. 

 

B.7. Ruth Lidwina Rebecca 

Di awal tahun 90-an, suara Lihat Daftar Tokoh Perempuan wanita 

kelahiran Jakarta 27 Mei 1970 ini sudah akrab menyapa para pendengar 

setia Radio Prambors. Kepopuleran pemilik nama lengkap Ruth Lidwina 

Rebecca Tumewu ini terus meroket tatkala wajahnya mulai muncul 

membawakan sejumlah acara di layar kaca. Becky, demikian Lihat Daftar 

Tokoh Perempuan. 

Gambar 2.7  

Foto Pemeran Iklan "Indonesia Adalah Kita" 

 

 

Sumber Foto : http://www.tokohindonesia.com/biografi/article/347-

selebriti/3705-presenter-yang-ceriwis 

 

 Perempuan berdarah Manado ini kerap disapa, tampil dengan gaya 

bicara yang lugas, ceriwis, namun tetap cerdas. Dengan ciri khasnya itu, 

http://www.tokohindonesia.com/biografi/article/347-selebriti/3705-presenter-yang-ceriwis
http://www.tokohindonesia.com/biografi/article/347-selebriti/3705-presenter-yang-ceriwis
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Becky terbilang cukup sukses membawakan beragam genre acara, mulai 

dari talkshow bertajuk Selamat Datang Pagi yang tayang di RCTI, acara 

musik Pesta di Indosiar, hingga The Plaza Metro TV yang mengulas 

seputar gaya hidup masyarakat perkotaan. 

 Setelah belasan tahun berkecimpung sebagai presenter, berbekal 

ilmu, pengalaman, serta nama tenarnya, pada Januari 2005, istri Johannes 

Theodorus Darmawan ini mendirikan sebuah sekolah bersama dua 

sahabatnya, presenter Erwin Parengkuan dan psikolog Alexander 

Sriewijono. "Bidang ini saya kuasai, dan ini talenta yang saya miliki. 

Dengan keberadaan di dunia entertain, saya bisa menjerat perhatian 

banyak orang," kata bintang iklan produk pewangi pakaian itu. Sekolah 

yang diberi nama Talkinc itu membuka kelas Mastering in 

Communication, TV Presenter-MC, Radio DJ Announcer, dan Public 

Speaking. Bentuk sekolahnya seperti kursus, ada yang regular dan ada 

pula yang intensif. Di Talkinc, Becky bertanggung jawab atas kurikulum, 

silabus, packaged, hingga penunjukan staf pengajar. 

 

B.8. Avianti Armand 

Avianti Armand adalah seniman berkebangsaan Indonesia. 

Namanya dikenal melalui sejumlah karyanya berupa puisi yang 

dipublikasikan di beberapa media massa. 
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Gambar 2.8  

Foto Pemeran Iklan "Indonesia Adalah Kita" 

 

 

Sumber Foto : 

http://www.kompasiana.com/www.bandungmelawan.wordpress.com/

perempuan-pertama-pada-panggung-teologi-avianti-

armand_55178e10a333118207b65efe 

 

 Sebagai seorang arsitek, kehadirannya di dunia sastra pada tahun 

2009, dengan diterbitkannya kumpulan cerpen yang berjudul Negeri Para 

Peri, telah mampu merenggut perhatian para sastrawan, akademisi sastra 

dan penikmat sastra.Satu cerita dari buku tersebut, Pada Suatu Hari Ada 

Ibu dan Radian, memenangkan penghargaan Cerpen Terbaik Kompas. 

Kini, kumpulan cerpennya yang kedua Kereta Tidur tahun terbitan 2011, 

mendapat sambutan hangat dengan memposisikannya sebagai buku 

terlaris di toko buku Gramedia. 

B.9. Eugene Panji 

Eugene Panji merupakan seorang sutradara video klip artis 

Indonesia. Namun karinya meluas ke layar lebar dengan debut film "Cita-

Cita Setinggi Tanah". 

http://www.kompasiana.com/www.bandungmelawan.wordpress.com/perempuan-pertama-pada-panggung-teologi-avianti-armand_55178e10a333118207b65efe
http://www.kompasiana.com/www.bandungmelawan.wordpress.com/perempuan-pertama-pada-panggung-teologi-avianti-armand_55178e10a333118207b65efe
http://www.kompasiana.com/www.bandungmelawan.wordpress.com/perempuan-pertama-pada-panggung-teologi-avianti-armand_55178e10a333118207b65efe
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Gambar 2.9  

Foto Pemeran Iklan "Indonesia Adalah Kita" 

 

 

Sumber Foto : http://www.indonesianfilmcenter.com/cc/eugene-

panji.html 

 

 Lahir di Jakarta, 29 Agustus 1973. Penyanyi maupun grup musik 

seperti Agnes Monica, Tompi, Ipang, Slank, Super Glad, Ada Band, 

Govinda, Cokelat pernah ditangani video klipnya oleh Eugene Panji. 

Setelah sukses dikenal sebagai seorang sutradara video klip dan iklan 

televisi, kini ia mulai melebarkan sayapnya ke dunia film lewat layar 

lebar yang berjudul "Cita-Citaku Setinggi Tanah" (CCST). 

 

B.10. Sir Dandy 

Sampai akhirnya saya tersadar. Bahwa keterbatasan bukan 

halangan. Adalah Sir Dandy Harrington, seniman cum musisi yang 

namanya santer disebut belakangan ini. Sosok Sir Dandy ini selalu 

http://www.indonesianfilmcenter.com/cc/eugene-panji.html
http://www.indonesianfilmcenter.com/cc/eugene-panji.html
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dikelilingi mitos-mitos. Konon ada yang mengatakan Sir Dandy 

sebetulnya adalah penguasa di Britania yang sedang terdampar di Tanah 

Priangan. Lalu ada kasak-kusuk yang mengatakan gelar  Sir didapat dari 

penguasa laut Selatan. Ada pula yang mengabarkan kalau pria yang 

terlahir dengan nama Dandi Achmad Ramdani ini nyaris membentuk 

band yang jadi idola  ABG masa kini. Kalau proyek itu jadi, kelak akan 

bernama ”Yovie & Sir Dandy”. 

Gambar 2.10  

Foto Pemeran Iklan "Indonesia Adalah Kita" 

Sumber Foto : https://www.jakartabeat.net/wawancara/konten/sir-

dandy-harrington-bangsa-kita-ramah-sekaligus-suka-

kekerasan?lang=id 

Tapi terlepas dari mitos-mitos tadi, Sir Dandy meyakinkan 

pemuda-pemuda putus harapan untuk mengambil kembali gitar yang 

sempat dibanting karena frustrasi. Menonton pentas frontman band rock 

ugal-ugalan Teenage Death Star ini  jangan pernah berharap akan ada 

vokal merdu serta tata suara yang melenakan telinga. Yang ada adalah 

suara fals, senar gitar putus, serta salah kunci berkali-kali. Tapi tak ada 

https://www.jakartabeat.net/wawancara/konten/sir-dandy-harrington-bangsa-kita-ramah-sekaligus-suka-kekerasan?lang=id
https://www.jakartabeat.net/wawancara/konten/sir-dandy-harrington-bangsa-kita-ramah-sekaligus-suka-kekerasan?lang=id
https://www.jakartabeat.net/wawancara/konten/sir-dandy-harrington-bangsa-kita-ramah-sekaligus-suka-kekerasan?lang=id
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yang protes. Semuanya takzim, lebih khusyuk ketimbang mendengarkan 

acara pengajian pagi. 

 

B.11. Davy Linggar 

Kiprah Davy Linggar dalam fotografi memang tak perlu 

diragukan. Sejak tahun 1992, karya foto pria yang tak selesai mengeyam 

pendidikan di Institut Teknologi Bandung karena memutuskan keluar lalu 

mendalami fotografi di Jerman ini  menjadi langganan juara di berbagai  

kompetisi salon foto. 

Gambar 2.11  

Foto Pemeran Iklan "Indonesia Adalah Kita" 

 

 

Sumber Foto : http://www.dewimagazine.com/news-art/davy-linggar-

menerima-anugerah-fotografi-indonesia-2013 

 

 Saat ini Davy yang lebih dikenal sebagai fotografer fashion dan 

kerap membantu dewi membuat foto-foto untuk halaman mode juga 

menyalurkan idenya dalam karya-karya video dan seni rupa.  Ia rajin 

http://www.dewimagazine.com/news-art/davy-linggar-menerima-anugerah-fotografi-indonesia-2013
http://www.dewimagazine.com/news-art/davy-linggar-menerima-anugerah-fotografi-indonesia-2013
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mengikuti berbagai pameran seni rupa dan menghadirkan karya-karya 

yang cenderung memakai pendekatan desain sejak dari konsep hingga 

eksekusi. 

 

B.12. Adella dan Aletta 

Si Kembar Adella dan Aletta popular sebagai balerina profesional, 

selain kerap membintangi klip video dan iklan. 

Gambar 2.12  

Foto Pemeran Iklan "Indonesia Adalah Kita" 

 

 

Sumber Foto : http://mytwins-care.blogspot.co.id/2008/08/adella-

aletta-gila-yoga.html 

 Adella dan Aletta lahir sebagai kembar identik. Meski pun kembar, 

nemun mereka memiliki perbedaan. 

http://mytwins-care.blogspot.co.id/2008/08/adella-aletta-gila-yoga.html
http://mytwins-care.blogspot.co.id/2008/08/adella-aletta-gila-yoga.html

