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Abstraksi  

 

 

Kehidupan yang berat dan kesenjangan sosial antar kelompok masyarakat menjadikan 

masyarakat berpikir semakin praktis. Untuk memenuhi kebutuhan, masyarakat berupaya 

untuk mencapai apa yang diinginkan dengan cara apa saja. Hal ini memicu munculnya suatu 

budaya instan, dimana masyarakat didorong untuk mencapai sesuatu dengan cara yang se-

praktis mungkin. Penulis dalam hal ini tertarik untuk mengungkap representasi budaya instan 

masyarakat dalam iklan televisi Djarum 76 versi ”Mawar Kembang Desa” 

Dalam televisi terdapat iklan yang digunakan untuk memberitahukan kepada khalayak 

mengenai suatu produk atau jasa. Dimana selain hal tersebut iklan juga mempunyai tujuan 

tertentu. Dewasa ini persaingan iklan televisi tidak hanya memperhitungkan tingkat kejelasan 

informasi tentang produk barang atau jasa yang akan ditawarkan, tetapi juga sangat 

memperhitungkan aspek kreatifitas para pembuatnya. Untuk mengetahui pesan yang terdapat 

dalam iklan tersebut, maka diperlukan analisis terhadap unsur-unsur yang terdapat dalam 

iklan baik berbentuk audio maupun visual. Bentuk analisis ini merupakan analisis semiotik, 

yaitu analisis yang berupaya membaca tanda-tanda di dalam suatu tampilan audio visual. 

Dalam penelitian ini, tanda yang dibaca adalah berkaitan dengan representasi budaya instan 

masyarakat. Yang dimaksud dengan budaya instan masyarakat adalah kecenderungan 

masyarakat untuk mencari jalan termudah dalam meraih tujuannya, tidak mempedulikan 

kebenaran atau keadilan dalam mencapai tujuan tersebut.  

Penelitian ini merupakan jenis interpretatif melalui pendekatan semiotik. Unit analisis 

penelitian adalah pembahasan per-shot terhadap iklan Djarum 76 versi ”Mawar Kembang 

Desa” yang mana dibahas unsur-unsur audio visualnya dan diinterpretasikan elemen budaya 

instan di dalamnya. 

Dari hasil penelitian dapat diketahui Iklan Djarum 76 versi “Mawar Kembang Desa” 

merupakan gambaran budaya instan yang tadinya merupakan dampak dari konsumeritas dan 

budaya populer, kini mulai merambah ke wilayah pedesaan. Kritik sosial yang disampaikan 

oleh iklan ini adalah budaya instan yang berkembang di masyarakat tersebut seringkali tidak 

memuaskan, diwakili dengan hasil akhir yang diperoleh sang pemuda. Dimana ia meminta 

kepada jin sebagai suatu ’jalan pintas’ untuk mencapai tujuan untuk dinikahkan dengan 

mawar kembang desa. Justru yang diperoleh adalah ia disandingkan di pelaminan dengan 

setangkai mawar raksasa. Ini menunjukkan bahwa apa yang ingin ia capai tidak sesuai 

dengan harapannya, justru membawa hasil yang lebih buruk. Ini merupakan kritik kepada 

masyarakat luas agar tidak berupaya untuk mencapai sesuatu secara instan karena hal tersebut 

cenderung akan membawa sesuatu yang tidak memuaskan bagi dirinya. 

Penulis disini memberikan saran untuk pembuat iklan hendaknya lebih mencurahkan 

kreativitasnya untuk iklan-iklan yang bukan saja bermakna, akan tetapi juga memberikan 

gambaran yang sangat orisinil terhadap kebudayaan masyarakat Indonesia, juga kritik pedas 

terhadap budaya instan yang mewabah di masyarakat untuk mendapatkan segala sesuatu 

dengan serba mudah. Kemudian Bagi masyarakat umum, dengan mencermati iklan ini 

diharapkan meninggalkan budaya instan karena apapun yang serba instan akan cenderung 



membawa hasil yang tidak memuaskan pada akhirnya 
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Heavy life and social distant among society groups caused people thoughts are getting 

practical. To fulfill their life, the society tried to reach what they want by any other way. It 

triggered an instant culture, where the society pushed to reach something in more practical 

ways. The writer here has interest to reveal representation of society instant culture in 

“Djarum 76 – Red Rose of Village” version television commercial. 

The research was interpretative through semiotic approach. Research unit was per-shot 

discussion to Djarum 76 commercial “Red Rose of Village” version where the audio visual 

unit was interpreted with instant culture element inside.  

From the research, there could be found that Djarum 76 commercial “Red Rose of Village” 

version was a description of instant culture. Social critic explained by the commercial was, 

instant culture developed in our society was often unsatisfying, represented by final result 

found by the young man. It showed that what he wanted to reach didn’t fit his expectation, 

and brought worse effect. It was a critic to wide society not to reach some goal by instant way 

since it could bring something worse for them.  

The writer suggest the commercial maker to develop his creativeness to give original picture 

of Indonesia’s nation. Then for general society, by seeing this commercial video, they should 

leave instant culture since everything done instantly would bring unsatisfying result in the 

end. 


