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Abstract 
This study is about the use of javanese culture in terms of ideas, activities, 

and artifacts, in the thematic ad of Djarum 76 jinn version with six episodes 
entitled ‘Cricket’, ‘Rose’, ‘Island’, ‘Handsome’, ‘Tricked’, and ‘Materialistic’. 
Those six thematic ads will be analyzed by discourse analysis of  M. A. K. 
Halliday by taking into the context of situation that consists of field, tenor, and 
mode discourse. 

From the result of the research there are three Javanese culture philosophy 
according to J.J. Honigmann, which occur on every thematic ad of Djarum 76 
“Jinn” version. Those three cultures are ideas, activities and artifacts. On the 
ideas, the Javanese cultural value occurred on thematic ad of Djarum 76 “Jinn” 
version is Jer Basuki Mawa Bea which implies there is price must be paid for 
every success. On the Activities, the Javanese cultural value is Ngunduh Wohing 
Pakarti which implies a wide sense, yet it can narrowly means as every action has 
reaction. While on the artifacts, the Javanese cultural value occurred on thematic 
ad of Djarum 76 “Jinn” version is Ajining Raga Dumunung Ing Busana which 
implies that people can be seen from the way their dress up. Those values implied 
in every thematic ad of Djarum 76 “Jinn” version after analyzed from Halidday 
discourse which is seen from three situation context, namely field, tenor, and 
mode discourse. 

Those value have been used since long time ago and maintained as the 
noble values that can be used as the hedge for Javanese on their daily activities. 
From writer point of view, those values used on the ads are the fresh air for the 
world of advertising, which can find the new idea to promote the noble value of 
Javanese culture. 
Keyword: Communication, Advertising, Javanese Culture, Discourse Analysis. 
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Pendahuluan 

Periklanan merupakan salah satu tahapan pemasaran suatu produk. Produk 

barang atau jasa baik penamaannya, pengemasannya, penetapan harga dan 

distribusinya, semuanya tercermin dalam kegiatan periklanan yang seringkali 

disebut sebagai darah kehidupan bagi suatu organisasi (Jefkins, 1995: 22). Iklan 

mempunyai banyak media untuk unjuk gigi, termasuk yang paling efektif adalah 

iklan televisi. Kemampuan audio visual televisi mampu merengkuh perhatian 

khalayak melalui tayangan-tayangannya. 

Seiring dengan semakin merajalelanya iklan berbagai macam produk 

barang dan jasa di televisi-televisi lokal dan nasional di Indonesia, yang 

penayangannya pun hampir di semua program dan setiap waktu, maka penonton 

seolah dijejali banyak materi yang harus ditelaah dan dipertimbangkan tentang 

kelayakan produk yang diiklankan. Namun tanpa disadari oleh stakeholder, materi 

iklan yang dilihat secara bertubi-tubi dan terus-menerus itu justru menjadi faktor 

ketidakefektifan penyampaian pesan iklan kepada khalayak. 

Kenyataan di atas menuntut para pemilik modal dan penggagas ide iklan 

mencari pendekatan-pendekatan dan strategi yang unik dalam pembuatan iklan. 

Salah satu daya tarik yang dianggap unik adalah penggunaan unsur budaya dalam 

iklan. Seperti yang dituliskan oleh Dyah Hasto Palupi dan Teguh Sri Pambudi 

dalam bukunya, Advertising that Sells, Jack Trout dalam bukunya Trout of 

Strategy menyatakan bahwa heritage, pusaka, merupakan sumber ide yang ampuh 

untuk melakukan diferensiasi. Heritage bisa menjadi pijakan untuk mengingatkan 

dan melibatkan emosi (Palupi, 2007: 230). Ditambah lagi masalah kebudayaan 

apalagi budaya lokal yang terkesan kekurangan ruang untuk menampilkan dirinya 

di depan khalayak luas, seperti yang mampu dijangkau oleh televisi. Maka iklan 

menjadi salah satu media yang mampu menyampaikan pesan kebudayaan melalui 

cara yang unik dan tidak membosankan, yang mudah diterima oleh khalayak luas. 

Iklan tematik Djarum 76 versi ‘Jin’ yang ditayangkan di televisi dari tahun 

2009-2011, yang memboyong beberapa judul di antaranya adalah ‘Jangkrik’, 

‘Mawar’, ‘Pulau’, ‘Ganteng’, ‘Diakali’, dan ‘Materialistis’, dengan lantang 

mengangkat budaya lokal Jawa dalam semua judul iklan tematiknya. Aroma khas 
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budaya lokal Jawa ini sengaja disematkan pada alur cerita iklan karena berangkat 

dari target pasar Djarum 76 yang mempunyai wilayah penjualan terbesar di daerah 

Jawa Tengah dan Jawa Timur. Daerah kebudayaan Jawa itu luas, yaitu meliputi 

seluruh bagian tengah dan timur dari pulau Jawa. Sungguhpun demikian ada 

daerah-daerah yang secara kolektif sering disebut Kejawen, daerah itu meliputi 

Banyumas, Kedu, Yogyakarta, Surakarta, Madiun, Malang, dan Kediri. 

Membicarakan iklan, tidak akan lepas dari pembahasan tentang isi iklan 

yang sarat akan pesan-pesan tertentu yang akan disampaikan kepada khalayak. 

Dalam komunikasi periklanan, ia tidak hanya menggunakan bahasa sebagai 

alatnya, tetapi juga alat komunikasi lainnya seperti gambar, warna, dan bunyi 

(Sobur, 2006: 116). Keenam judul iklan tematik Djarum 76 tersebut akan diteliti 

berdasarkan wujud kebudayaan menurut J. J. Honigmann berdasarkan gejalanya, 

yaitu ideas, activities, dan artifact. Sedangkan pisau analisis yang digunakan 

adalah analisis wacana M. A. K. Halliday dengan mengamati tiga konsep konteks 

situasi, yaitu medan (field), pelibat (tenor), dan sarana (mode). 

 

Rumusan Masalah 

 Perumusan masalah pada penelitian ini adalah: Bagaimana penggunaan 

budaya Jawa dilihat dari sisi ideas, activities, dan artifact yang direpresentasikan 

dalam iklan tematik Djarum 76 versi ‘Jin’? 

  

Telaah Pustaka 

1.  Komunikasi 

Pengertian umum komunikasi dapat dilihat dari dua segi, yaitu pengertian 

komunikasi secara estimologis dan terminologis (Effendy, 2004: 3). Secara 

estimologis atau menurut asal katanya, istilah komunikai berasal dari bahasa Latin 

communicatio, dan perkataan ini bersumber pada kata communis yang artinya 

sama, dalam arti kata sama makna, yaitu sama makna mengenai suatu hal. 

Sedangkan secara terminologis komunikasi berarti proses penyampaian suatu 

pernyataan oleh seseorang kepada orang lain. Terdapat satu lagi pengertian 
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komunikasi secara paradigmatis, yaitu komunikasi adalah proses penyampaian 

suatu pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberi tahu atau untuk 

mengubah sikap, pendapat, atau perilaku, baik langsung secara lisan, maupun tak 

langsung melalui media (Effendy, 2004: 5). 

John Fiske mengajukan dua mazhab utama dalam studi komunikasi, yaitu 

Mazhab yang melihat komunikasi sebagai transmisi pesan, dan Mazhab kedua 

melihat komunikasi sebagai produksi dan pertukaran makna (Fiske, 2011: 8-11). 

Mazhab yang pertama, berfokus pada bagaimana pengirim dan penerima 

mengkonstruksi pesan (encode) dan menerjemahkannya (decode), dan dengan 

bagaimana transmiter menggunakan saluran dan media komunikasi. Ia tertarik 

dengan hal-hal seperti efisiensi dan akurasi. Ia melihat komunikasi sebagai suatu 

proses yang dengannya seorang pribadi mempengaruhi perilaku atau state of mind 

pribadi yang lain. Jika efek tersebut berbeda dari atau lebih kecil daripada yang 

diharapkan, mazhab ini cenderung berbicara tentang kegagalan komunikasi, dan ia 

melihat ke tahap-tahap dalam proses tersebut guna mengetahui di mana kegagalan 

tersebut terjadi. 

Sedangkan mazhab yang kedua, yang melihat komunikasi sebagai 

produksi dan pertukaran makna, membahas tentang bagaimana pesan atau teks 

berinteraksi dengan orang-orang dalam rangka menghasilkan makna; yakni, ia 

berkenaan dengan peran teks dalam kebudayaan kita. Ia menggunakan istilah-

istilah seperti pertandaan (signification), dan tidak memandang kesalahpahaman 

sebagai bukti yang penting dari kegagalan komunikasi,  hal itu mungkin akibat 

dari perbedaan budaya antara pengirim dan penerima. Bagi mazhab ini, studi 

komunikasi adalah studi tentang teks dan kebudayaan. 

 Berdasarkan kedua mazhab di atas, penelitian kali ini berada pada mazhab 

yang kedua, yaitu komunikasi sebagai proses produksi dan pertukaran makna, di 

mana pesan bukanlah sesuatu yang dikirim dari A ke B, melainkan suatu elemen 

dalam sebuah hubungan terstruktur yang elemen-elemen lainnya termasuk realitas 

eksternal dan produser/pembaca. Memproduksi dan membaca teks dipandang  

sebagai proses yang pararel, karena mereka menduduki tempat yang sama dalam 

hubungan terstruktur ini (Fiske, 2011: 11). 
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2. Pesan 

 Bagi mazhab yang memandang komunikasi sebagai proses produksi dan 

pertukaran makna, pesan merupakan suatu konstruksi tanda yang melalui 

interaksinya dengan penerima, menghasilkan makna. 

Terdapat tiga logika penyusunan pesan menurut O’Keefe, mencakup pesan 

dari orang yang kurang memusatkan diri hingga yang paling memusatkan diri 

(Littlejohn, 2009: 188-189). Ketiga logika penyusunan pesan tersebut adalah: 

a. Logika Ekspresif adalah komunikasi untuk pengungkapan perasaan dan 

pemikiran sendiri. Pesan-pesan dalam cara ini bersifat terbuka dan reaktif, 

dengan adanya sedikit perhatian pada kebutuhan atau keinginan orang lain. 

b. Logika Konvensional, memandang komunikasi sebagai sebuah permainan yang 

dimainkan dengan aturan berikut. Di sini, komunikasi adalah sebuah cara 

pengungkapan diri yang berjalan sesuai dengan aturan-aturan dan norma-

norma yang diterima, termasuk hak dan kewajiban setiap orang yang terlibat. 

c. Logika Retoris memandang komunikasi sebagai sebuah cara perubahan aturan 

melalui negosiasi. Pesan-pesan yang disusun dengan logika ini cenderung 

luwes, berwawasan, dan terpusat pada seseorang. 

Dalam penelitian yang mengamati unsur kebudayaan dari tiap shot yang 

terjadi dalam iklan tematik Djarum 76 versi Jin, baik dari pengamatan bahasa, 

adegan dalam setiap shot, yang dilakukan oleh aktor-aktor dalam iklan, maupun 

properti yang terdapat dalam iklan, pesan yang terdapat dalam penelitian iklan 

tematik Djarum 76 versi Jin kali ini menggunakan teori message design logic 

dengan logika ekspresif. 

 

3.  Iklan sebagai Bentuk Komunikasi Massa 

Terdapat empat tingkat komunikasi berdasarkan tingkat (level) yang paling 

lazim digunakan untuk melihat konteks komunikasi yang disepakati banyak pakar, 

dimulai dari komunikasi yang melibatkan jumlah peserta komunikasi paling 

sedikit hingga komunikasi yang melibatkan jumlah peserta paling banyak, yaitu: 

komunikasi antarpribadi, komunikasi kelompok, komunikasi organisasi, dan 

komunikasi massa. Beberapa pakar lain menambahkan komunikasi intrapribadi, 
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komunikasi diadik (komunikasi dua orang), dan komunikasi publik (pidato di 

depan khalayak) (Mulyana, 2007: 80). 

Littlejohn dalam buku Pawito, menawarkan definisi yang menyatakan 

bahwa komunikasi massa merupakan proses di mana organisasi-organisasi media 

memproduksi dan menyampaikan pesan-pesan kepada khalayak luas dan proses di 

mana pesan-pesan dicari, digunakan, dipahami, dan dipengaruhi oleh khalayak 

(Pawito, 2007: 16). Bovee dalam Advertising Exellence, yang ditulis kembali oleh 

Burhan Bungin, mendeskripsikan iklan sebagai sebuah proses komunikasi, di 

mana terdapat: pertama, orang yang disebut sebagai sumber munculnya ide iklan; 

kedua, media sebagai medium; dan ketiga, adalah audiens (Bungin, 2008: 108). 

Iklan terutama iklan televisi, merupakan pertunjukan ‘kecil’ dalam dunia 

komunikasi dengan kesan-kesan yang ‘besar’ sebagai suatu sistem magis (the 

magic system). Magic, itulah kata yang sering disebut masyarakat untuk 

menggambarkan betapa iklan mempertontonkan sebuah dunia kognitif kepada 

pemirsanya. Iklan bahkan mampu memproduksi angan-angan kehidupan manusia 

tentang kehidupan mewah dalam keajaiban seribu satu malam (Bungin, 2008: 81). 

 

4. Budaya dalam Iklan 

Bidang kajian komunikasi budaya (cultural communication) mencakup 

bentuk-bentuk ekpresi simbolik baik yang bersifat artefak, seperti lukisan, 

wayang, patung, gapura, candi, bangunan arsitektur, dan museum maupun yang 

bersifat nonartefak, seperti tari, tembang, nyanyian, pentas teater/drama, musik, 

dan puisi (Pawito, 2007: 18). Sampai tingkat tertentu, tampak ada semacam 

penggabungan antara bentuk-bentuk komunikasi kultural tertentu dengan 

komunikasi massa, misalnya televisi (atau radio) menyiarkan wayang kulit, 

wayang orang, ludruk, dan ketoprak (Pawito, 2007: 19). 

 

5. Memaknai Iklan sebagai Wacana 

Iklan televisi dibuat untuk mengomunikasikan produk kepada masyarakat 

luas. Namun, agar komunikasi itu efektif untuk mempengaruhi pemirsa terhadap 



7 

 

produk yang ditampilkan, maka pencipta iklan mencoba menggunakan simbol 

yang diterjemahkan sendiri sebagai sesuatu yang berkesan lebih baik. Sebaliknya 

komunikasi yang bermuatan simbol-simbol itu ditangkap dan dimaknakan sendiri 

pula oleh pemirsa sebagai konsekuensi logis dalam interaksi simbolis. Sehingga 

tahap berikutnya akan terjadi proses pemaknaan dari berbagai pihak sebagai 

subjek dalam interaksi simbolis (Bungin, 2008: 71-72). 

Iklan televisi yang umumya berdurasi dalam ukuran detik, memanfaatkan 

sistem tanda untuk memperjelas makna citra yang dikonstruksikan, sehingga apa 

yang ada dalam berbagai makna iklan sesungguhnya adalah realitas bahasa itu 

sendiri. Iklan televisi menggunakan pesan verbal dan visual untuk menginsruksi 

makna dan pencitraannya. Realitas bahasa dalam iklan televisi juga bisa dalam 

bentuk lain. Pembentukan realitas bahasa ini tidak terlepas dari peran ‘diri’ 

pemirsa yang secara dialektika berhubungan dengan lingkungannya, dengan kata 

lain, telah terjadi internalisasi atas realita sosial sesungguhnya (Bungin, 2008: 

127-128). 

 

6. Analisis Wacana M. A. K. Halliday 

Wacana, dalam pengertian Linguistik Sistemik Fungsional (LSF) adalah 

bahasa (baik lisan maupun tulisan) yang sedang melakukan pekerjaan di dalam 

suatu konteks situasi dan konteks kultural (Santosa, 2011: 1). 

Menurut Halliday, konteks situasi terdiri dari tiga pokok bahasan, yaitu 

medan (field), pelibat (tenor), dan sarana (mode), yang bekerja secara simultan 

membentuk suatu konfigurasi kontekstual atau konfigurasi makna. Konsep-

konsep ini akan digunakan untuk menafsirkan konteks sosial teks, yaitu 

lingkungan terjadinya pertukaran makna (Halliday, 1994: 16). Medan Wacana 

(field) menunjuk pada hal yang sedang terjadi, pada sifat tindakan sosial yang 

sedang berlangsung, yang merujuk pada suatu kejadian dengan lingkungannya, 

yang sering diekspresikan dengan apa yang terjadi, kapan, di mana, bagaimana 

terjadinya. Pelibat Wacana (tenor), menunjuk pada orang-orang yang mengambil 

bagian, pada sifat para pelibat, kedudukan dan peranan mereka. Sarana Wacana 

(mode) menunjuk pada bagian yang diperankan oleh bahasa, hal yang diharapkan 
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oleh para pelibat diperankan bahasa dalam situasi itu; meliputi dua sub-aspek, 

yaitu saluran (channel) yang merupakan gaya bahasa yang digunakan untuk 

mengekspresikan kejadian tersebut, dan juga meliputi aspek apakah gaya bahasa 

yang digunakan tersebut lisan atau tulisan. Sub-bab selanjutnya adalah sarana 

yang meliputi aspek medium yang digunakan untuk menyalurkan proses sosial 

tersebut. Medium ini bisa berupan medium lisan atau tulis, atau medium audio, 

visual, atau audio-visual. 

Seperti yang dikatakan Halliday dan Hasan (1985), Halliday (1994) dan 

Thomson (2004), suatu wacana (baik lisan maupun tulis) juga mengandung tiga 

metafungsi, yaitu ideasional (yang terdiri dari eksperiensial dan logikal), 

interpersonal, dan tekstual. Di dalam LSF terdapat hubungan yang erat antara 

ketiga aspek konteks situasi dengan metafungsi bahasa di dalam wacana yang 

sedang melakukan fungsi sosialnya. Medan berdekatan dengan metafungsi 

ideasional. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa medan meliputi kejadian dan 

lingkungannya sementara metafungsi ideasional mengekspresikan makna 

pengalaman dan logikal. Pelibat berdekatan dengan metafungi interpersonal, 

karena pelibat menggambarkan hubungan peran dan status sosial partisipan 

sementara metafungsi interpersonal mengekspresikan makna sosial: interaksional 

dan transaksional. Aspek sarana berdekatan dengan metafungsi tekstual. Sarana 

meliputi saluran atau channel (gaya bahasa) dan medium yang digunakan dalam 

wacana sementara metafungsi tekstual merupakan sistem dan makna simbolis, 

ekpresi atau tekstual suatu wacana (Santosa, 2011: 4-5). 

 

Metode Penelitian 

  Penelitian yang akan dilakukan kali ini terhadap iklan tematik Djarum 76 

versi Jin yang akan dilihat kandungan kebudayaannya, termasuk dalam metode 

penelitian kualitatif, yang memberikan penjelasan-penjelasan (explanations), 

mengontrol gejala-gejala komunikasi, mengemukakan prediksi-prediksi, atau 

untuk menguji teori apapun, tetapi lebih dimaksudkan untuk mengemukakan 

gambaran dan atau pemahaman (understanding) mengenai bagaimana dan 

mengapa suatu gejala atau realitas komunikasi terjadi.  
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Penelitian kualitatif tidak mendasarkan bukti-bukti empirik pada logika 

matematik, prinsip-prinsip bilangan, atau teknik-teknik analisa statistik, tetapi 

lebih mendasarkan diri pada hal-hal yang bersifat diskursif, seperti transkrip 

dokumen, catatan lapangan, hasil wawancara, dokumen-dokumen tertulis, dan 

data nondiskursif (Sugiyono, 2012: 9). 

Objek penelitian dalam penelitian kali ini meliputi enam episode iklan 

tematik Djarum 76 versi Jin. Enam episode tersebut adalah episode ‘Jangkrik’, 

‘Mawar’, ‘Pulau’, ‘Ganteng’, ‘Diakali’, dan ‘Materialistis’. Sedangkan pisau 

analisis yang digunakan untuk menganalisis data adalah analisis wacana M.A.K. 

Halliday, dengan memperhatikan konteks situasi yang terdiri dari medan (field), 

pelibat (tenor), dan sarana (mode). 

 

Sajian dan Analisis Data 

  Dalam sub bab ini akan disajikan temuan penelitian berdasarkan tiga 

wujud kebudayaan menurut J. J. Honigmann, yaitu ideas, activities, dan artifacts. 

Pada masing-masing wujud kebudayaan akan dijabarkan temuan nilai budaya 

Jawa pada mode wacana yang merupakan tahap akhir rangkaian konteks situasi 

analisis wacana Halliday. 

 

1. Ideas 

Ideas yang terdapat dalam rangkaian iklan tematik Djarum 76 versi Jin ini 

salah satunya adalah ungkapan tersohor masyarakat Jawa, yaitu “Jer Basuki 

Mawa Bea”, yang mengandung arti setiap kesejahteraan harus ditebus dengan 

pengorbanan (Achmad, 2012: 74). 

 Pada analisis penelitian ideas ini, didapatkan beberapa poin dari hasil 

analisis enam judul iklan tematik Djarum 76 sesuai dengan nilai yang diambil, Jer 

Basuki Mawa Bea, yaitu: 

a. Jika ingin mendapatkan sesuatu yang diinginkan, maka seseorang harus 

berusaha keras dengan banyak cara untuk mendapatkannya, yang digambarkan 

oleh iklan tematik Djarum 76 versi Jin dengan judul Jangkrik sebagai berikut: 
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Shot 4 

 

Shot 6 

 

Shot 7 

 

Shot 10 

 
b. Jika seorang laki-laki menyukai perempuan yang menjadi idola banyak orang, 

maka dia harus banyak berusaha untuk mendekati dan memperjuangkan 

perempuan tersebut, tidak hanya diam dan melakukan hal-hal percuma yang 

menghabiskan waktu, yang digambarkan oleh iklan tematik Djarum 76 versi 

Jin dengan judul Mawar sebagai berikut: 

Shot 5 

 

Shot 7 

 

Shot 8 

 

Shot 10 

 
c. Jika seseorang mendapatkan masalah, maka dia harus berusaha dengan 

maksimal untuk lepas dari masalah yang sedang dia hadapi, walaupun harus 

mencoba banyak cara, yang digambarkan oleh iklan tematik Djarum 76 versi 

Jin dengan judul Pulau sebagai berikut: 

Shot 6 

 

Shot 7 

 

Shot 9 

 

Shot 10 

 
d. Jika seseorang menginginkan harta yang melimpah dan barang-barang mewah, 

maka harus bekerja dengan keras, mengumpulkan uang, untuk membeli 

barang-barang mewah yang dia inginkan, bukan hanya dengan diam dan 

berpangku tangan pada orang lain, yang digambarkan oleh iklan tematik 

Djarum 76 versi Jin dengan judul Ganteng sebagai berikut: 
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Shot 4 

 

Shot 8 

 

Shot 11 

 

Shot 16 

 

e. Kecurangan dan keserakahan adalah sifat yang harus dihindari, karena sebuah 

keinginan yang diikuti oleh sifat curang dan serakah tidak akan berbuah 

kebaikan. Dua sifat tersebut bukan termasuk ke dalam usaha dan kerja keras 

dalam mendapatkan sesuatu yang diinginkan, yang digambarkan oleh iklan 

tematik Djarum 76 versi Jin dengan judul Diakali dan Materialistis. 

Iklan tematik Djarum 76 dengan judul Diakali: 

Shot 4 

 

Shot 7 

 

Shot 8 

 

Shot 11 

 

Iklan tematik Djarum 76 dengan judul Materialistis: 

Shot 4 

 

Shot 7 

 

Shot 8 

 

Shot 11 

 

 

2. Activities 

Dalam analisa iklan kali ini, penulis menggunakan pepatah Jawa terkenal, 

Ngunduh Wohing Pakarti sebagai sebuah activities dalam kebudayaan masyarakat 

Jawa, yang berarti memetik buah perbuatan (Suratno, 2004: 159). 
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Pada analisis penelitian ideas ini, didapatkan beberapa poin dari hasil 

analisis enam judul iklan tematik Djarum 76 sesuai dengan nilai yang diambil, 

Ngunduh Wohing Pakarti, yaitu: 

a. Sifat malas tidak akan menghasilkan kebaikan, karena segala perbuatan dan 

tingkah laku manusia sangat mempengaruhi apa yang akan terjadi di masa 

yang akan datang, yang digambarkan dalam iklan tematik Djarum 76 versi Jin 

dengan judul Jangkrik sebagai berikut: 

Shot 5 

 

Shot 7 

 

Shot 8 

 

Shot 10 

 
b. Segala keinginan jika tidak disertai dengan usaha yang setimpal, hasilnya pun 

tidak sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini digambarkan pada iklan tematik 

Djarum 76 versi Jin dengan judul Mawar sebagai berikut: 

Shot 3 

 

Shot 5 

 

Shot 8 

 

Shot 10 

 
c. Sebagai makhluk sosial, hendaklah menanamkan kebaikan dalam segala hal, 

agar kelak menuai kebaikan pula dan tidak menimbulkan petaka bagi diri 

sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Penggambaran poin ini terdapat pada 

iklan tematik Djarum 76 versi Jin dengan judul Pulau sebagai berikut: 

Shot 3 

 

Shot 7 

 

Shot 9 

 

Shot 10 
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d. Sifat arogan dan tidak pernah puas akan mengakibatkan seseorang dikucilkan 

oleh masyarakat di lingkungan sekitar ia tinggal. Penggambaran poin ini 

terdapat pada iklan tematik Djarum 76 versi Jin dengan judul Ganteng sebagai 

berikut: 

Shot 6 

 

Shot 8 

 

Shot 15 

 

Shot 16 

 
e. Kecurangan bukan jalan atau usaha untuk mendapatkan sesuatu yang 

diinginkan dalam hal kebaikan, kecurangan akan berbalas keburukan. 

Penggambaran poin ini terdapat pada iklan tematik Djarum 76 versi Jin dengan 

judul Diakali sebagai berikut: 

Shot 4 

 

Shot 7 

 

Shot 11 

 

Shot 13 

 

f. Sifat serakah, tamak, rakus, merupakan sifat buruk suatu kaum yang dapat 

menolak rejeki. Penggambaran poin ini terdapat pada iklan tematik Djarum 76 

versi Jin dengan judul Materialistis sebagai berikut: 

Shot 6 

 

Shot 7 

 

Shot 8 

 

Shot 10 
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3. Artifacts 

Wujud kebudayaan konkret ini menjadi salah satu poin analisis iklan 

tematik Djarum 76 Versi Jin, dengan mengambil falsafah Jawa Ajining Raga 

Dumunung Ing Busana. Ajining Raga Dumunung Ing Busana secara harfiah 

berarti harga badan pada pakaian. Ajining Raga Dumunung Ing Busana 

merupakan idiom yang mengajarkan bahwa penghargaan atas diri seseorang 

berdasarkan aspek lahiriah dan batiniah secara seimbang. Budaya Jawa 

mengajarkan pedoman-pedoman dasar dalam cara berbusana yang benar dan 

sesuai dengan situasi dan kondisi. Usaha untuk meningkatkan pengetahuan, 

khususnya kesadaran berbusana atau ngadi salira, merupakan unsur penting 

dalam mencapai kecantikan lahir dan batin (Purwadi, 2007: 1). 

Pada analisis penelitian artifact ini, didapatkan beberapa poin dari hasil 

analisis enam judul iklan tematik Djarum 76 sesuai dengan nilai yang diambil, 

Ajining Raga Dumunung Ing Busana, yaitu: 

a. Terdapat sebuah penghargaan yang amat besar terhadap cara berpakaian orang 

Jawa, yang dibuktikan oleh pakaian pemeran Jin laki-laki yang selalu 

mengenakan pakaian yang sama di semua episode iklan tematik Djarum 76 

episode Jin, yaitu mengenakan pakaian Jawi Jangkep. Penggambaran poin ini 

terdapat pada iklan tematik Djarum 76 versi Jin yang terdapat di semua judul. 

Iklan tematik Djarum 

76 dengan judul 

Jangkrik: Shot 4 

 

Iklan tematik Djarum 

76 dengan judul 

Mawar: Shot 8 

 

Iklan tematik Djarum 

76 dengan judul 

Pulau: Shot  7 
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Iklan tematik Djarum 

76 dengan judul 

Ganteng: Shot 14 

 

Iklan tematik Djarum 

76 dengan judul 

Diakali: Shot 7 

 

Iklan tematik Djarum 

76 dengan judul 

Materialistis: Shot 4 

 

b. Busana pengantin Solo Putri sebagai pakaian adat pengantin Jawa Tengah 

masih mendapat perhatian lebih di mata masyarakat. Penggambaran poin ini 

terdapat pada iklan tematik Djarum 76 versi Jin dengan judul Mawar. 

Shot 5 

 

Shot 8 

 

Shot 10 

 
c. Cara berpakaian seseorang mampu menggambarkan pribadi pemakainya. 

Penggambaran poin ini terdapat pada iklan tematik Djarum 76 versi Jin dengan 

judul Pulau. 

Shot 2 

 

Shot 7 

 

Shot 8 

 
d. Cara berpakaian dan aksesoris yang dikenakan oleh seseorang bisa 

menunjukkan strata sosial pemakaianya di mata masyarakat. Penggambaran 

poin ini terdapat pada iklan tematik Djarum 76 versi Jin dengan judul Ganteng. 
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Shot 4 

 

Shot 6 

 

Shot 10 

 

Shot 14 

 
e. Busana bukan sembarang potongan kain yang dikenakan untuk menutup 

bagian tubuh saja, namun juga sebagai simbol kepribadian, yang digambarkan 

melalui filosofi masing-masing bagian pakaian adat pria Jawa. Penggambaran 

poin ini terdapat pada iklan tematik Djarum 76 versi Jin dengan judul Diakali. 

Shot 4 

 

Shot 7 

 

Shot 8 

 

Shot 9 

 
f. Pesona seorang wanita Jawa bisa ditunjukkan oleh kebaya, pakaian adat wanita 

Jawa. Penggambaran poin ini terdapat pada iklan tematik Djarum 76 versi Jin 

dengan judul Materialistis. 

Shot 4 

 

Shot 5 

 

Shot 6 
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Kesimpulan 

Setelah mengamati dan menganalisa iklan tematik Djarum 76 versi Jin 

episode pertama sampai dengan episode keenam, penulis dapat memberikan 

kesimpulan bahwa dalam rangkaian iklan tersebut terdapat wacana kebudayaan 

yang disebutkan oleh  J. J. Honigmann tentang tiga wujud kebudayaan, yaitu 

ideas, activities, dan artifacts. 

1. Ideas 

a. Dari iklan tematik Djarum 76 versi Jin dengan judul ‘Jangkrik’, ‘Mawar’, 

‘Pulau’, ‘Ganteng’, ‘Diakali’, dan ‘Materialistis’, dapat disimpulkan 

bahwa keenam episodenya merepresetasikan hal yang sama, kebudayaan 

Jawa dari segi ideas yang diambil dari ungkapan Jawa terkenal, yaitu “Jer 

Basuki Mawa Bea”. 

b. Jer Basuki Mawa Bea mengandung arti bahwa setiap keinginan, cita-cia, 

dan setiap kebahagiaan pastilah membutuhkan biaya. Biaya di sini dapat 

dimaknai sebagai sarana atau biaya dan pengorbanan, sehingga dapat 

berupa uang, waktu, tenaga, kenikmatan, nyawa, dan sebagainya. Dalam 

setiap episodenya, iklan tematik Djarum 76 versi Jin membawakan cerita 

yang kental akan pesan ungkapan Jawa Jer Basuki Mawa Bea. 

2. Activities 

a. Dari iklan tematik Djarum 76 versi Jin dengan judul ‘Jangkrik’, ‘Mawar’, 

‘Pulau’, ‘Ganteng’, ‘Diakali’, dan ‘Materialistis’, dapat disimpulkan 

bahwa keenam episodenya merepresentasikan hal yang sama, kebudayaan 

Jawa dari segi activities yang diambil dari ungkapan Jawa terkenal, yaitu 

“Ngunduh Wohing Pakarti”. 

b. Ngunduh Wohing Pakarti memiliki arti yang luas, dan jika disempitkan 

bisa dimaknai sebagai setiap perbuatan manusia  di dunia akan menuai 

hasilnya. Pepatah ini sering dihubungkan dengan nilai keagamaan, di mana 

hukum karma yang banyak dikenal oleh penganut Hindu dan Budha 

mempunyai makna yang sejajar dengan falsafah Jawa tersebut. Lepas dari 

makna religi, terdapat satu hukum yang mau tidak mau, mengikat manusia 

dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu hukum sebab-akibat, tidak ada asap 
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jika tidak ada api, manusia melakukan sesuatu, dan dia mendapatkan hasil 

sesuai dengan apa yang dilakukannya terdahulu, Ngunduh Wohing Pakarti. 

3. Artifacts 

a. Dari iklan tematik Djarum 76 versi Jin dengan judul ‘Jangkrik’, ‘Mawar’, 

‘Pulau’, ‘Ganteng’, ‘Diakali’, dan ‘Materialistis’, dapat disimpulkan 

bahwa keenam episodenya merepresentasikan hal yang sama, kebudayaan 

Jawa dari segi artifacts yang diambil dari ungkapan Jawa terkenal, yaitu 

“Ajining Raga Dumunung ing Busana”. Hal ini dikarenakan busana atau 

pakaian adalah salah satu elemen penting bagi orang Jawa untuk menilai 

sifat dan perilaku orang yang mengenakannya. Dalam masing-masing 

iklan tematik Djarum 76 versi Jin, selalu dimunculkan aktor yang 

mempresentasikan wujud kebudayaan dari segi artifact. 

b. Secara harfiah, artefak atau artifact merupakan benda arkeologi atau 

peninggalan benda-benda bersejarah, yaitu semua benda yang dibuat atau 

dimodifikasi oleh manusia yang dapat dipindahkan. Dalam konteks 

kekinian, artefak memberikan informasi berkenaan dengan masa lalu yang 

dapat dijadikan pedoman atau basis pengetahuan dalam berbagai aspek, 

termasuk aspek kebudayaan, bisa pula menjelaskan fenomena kebudayaan 

di masa lalu dengan segala permasalahan baik tentang kejayaan atau 

kemundurannya. Berpakaian atau berbusana merupakan hal sederhana 

yang biasa kita lakukan sehari-hari, namun bagi orang Jawa, berpakaian 

dapat mencerminkan kepribadian seseorang, Ajining Raga Ana Ing 

Busana. Dalam tradisi Jawa, Berbusana itu menjadi sarana menjaga 

manusia luar dan dalam. Pakaian yang baik (bersih rapi) yang diselaraskan 

dengan situasi dan kondisi (empan papan) akan menciptakan orang lain 

menilai positif pada si pemakai. Sebaliknya, pakaian yang waton 

nganggo (asal memakai) akan meyebabkan kurangnya penghargaan orang 

lain kepada si pemakainya. 

1) Epidose “Jangkrik” 

a) Busana Jawi Jangkep yg dikenakan oleh jin laki-laki 
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2) Episode “Mawar” 

a) Busana Jawi Jangkep yang dikenakan oleh jin laki-laki 

b) Busana pengantin Solo Putri yang dikenakan oleh pemuda 

3) Episode “Pulau” 

a) Busana Jawi Jangkep yang dikenakan oleh jin laki-laki 

b) Pakaian yang dikenakan oleh tiga orang pemuda dengan tipe 

berpakaian yang berbeda 

4) Episode “Ganteng” 

a) Busana Jawi Jangkep yang dikenakan oleh jin laki-laki 

b) Pakaian yang dikenakan oleh pemuda 

5) Episode “Diakali” 

a) Busana Jawi Jangkep yang dikenakan oleh jin laki-laki asli 

b) Busana Jawi Jangkep yang dikenakan oleh jin laki-laki palsu 

6) Episode “Materialistis” 

a) Busana Jawi Jangkep yang dikenakan oleh jin laki-laki 

b) Kebaya Pendek yang dikenakan oleh jin perempuan 

 

Saran 

Dari penelitian dan pengamatan yang dilakukan, penulis memiliki saran 

untuk produksi iklan Djarum 76 agar mempertahankan ciri khasnya sebagai 

produk rokok kretek Indonesia yang tidak lelah mengangkat kekayaan budaya dan 

tradisi Indonesia, terutama di Jawa Tengah dan Jawa Timur, yang merupakan 

daerah target pemasaran produk rokok Djarum 76. Satu hal lagi yang patut untuk 

dipertahankan adalah pemunculan ikon produk dalam iklan, metode ini sangat 

efektif untuk memberi efek memorable pada penonton. Selain isi kebudayaannya 

yang mengeksplorasi kekayaan Indonesia, pemunculan ikon mampu membuat 

kesan tersendiri pada penonton, dan tidak mudah dilupakan. Hal ini sangat efektif 

untuk membuat generasi muda mengenal budaya negerinya, karena target 

konsumen Djarum 76 juga kalangan anak muda. Selain itu seiring dengan 

perkembangan iklan di Indonesia, iklan rokok adalah iklan yang begitu menarik 

untuk diteliti mengenai pesan dan isi yang tersirat di dalamnya. 
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Selanjutnya, penulis memiliki saran agar penelitian tentang pesan 

kebudayaan dalam iklan jenis apapun semakin ditingkatkan, karena kebudayaan 

merupakan hal penting yang harus dipertahankan oleh semua elemen masyarakat, 

termasuk kaum intelektual seperti pelajar dan mahasiswa. Penelitian juga 

diharapkan menggunakan metode lain yang lebih kompleks seperti Analisis 

Wacana Kritis sehingga dapat menghasilkan temuan yang lebih mendalam dan 

variatif.   
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