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Abstrak 
Penelitian ini berupaya untuk mengelaborasi struktur wacana dan visual iklan komersial yang ditayangkan 
di televisi-telivisi di Indonesia. Dari riset yang dilakukan terdapat temuan bahwa struktur iklan tersebut 
menggunakan format iklan barat yang terdiri atas tiga aspek dasar yaitu pembukaan (introduction), badan 
(body) dan slogan. Pembukaan (introduction) itu dimaksudkan untuk menarik perhatian pemirsa, badan 
(body) berkenaan dengan inti pesan iklan yang umumnya berupa ciri atau gambaran umum produk dan 
terakhir slogan berisi pengulangan-pengulangan pernyataan tentang produk atau pabriknya pembuatnya. 
Sementara itu fitur-fitur yang digunakan untuk menegaskan pesan iklan adalah ritme bahasa (rhythmic 
language), animasi (animation), kehadiran anak (presence of children), kehadiran wanita (presence of 
women), kehadiran pria (presence of man), kehadiran non manusia (presence of non human), alam 
(nature), skenario (scenario), minat umum (public interest) dan nasionalisme (nationalism). Adapun 
nilai-nilai cultural asing yang terdapat pada iklan yang ditemukan dalam penelitian ini adalah sensualitas, 
pola hidup konsumerime (consumerism), individualisme (individualism), dan asosial (asocial). Aspek 
pedagogis dan cultural akan didiskusikan di bagian akhir tulisan.  
Kata kunci:   
Imperialisme, budaya, wacana  

LATAR BELAKANG 
Kata globalisasi berasal dari kata global yang berarti universal. Menurut Petras (2000) ciri 

utama globalisasi abad 21 di mana menurut Petras telah masuk dalam fase ketiga yaitu besarnya peran 
perusahaan-perusahaan multinasional (MNCs) untuk mengeksploitasi pasar dan menghisap sumber tenaga 
kerja murah di dunia ketiga. Negara utama yang sangat berpengaruh dan sekaligus menjadi pemilik dari 
perusahaan-perusahan itu tentu tidak lain adalah Amerika Serikat. Maka tidaklah mengherankan bila 
produk-produk Amerika begitu merajalelanya di mana-mana di seluruh dunia mulai Big Mac sampai pada 
episode-episode MTV terbaru. Menurut Guardian (dalam Galeota,2004) film Amerika mendominasi 80% 
film box office dunia (Galeota,2004). Herbet Schiller (1973) mendefinisikan imperialisme Budaya 
sebagai:   

the sum of the processes by which a society is brought into the modern world system, and how its 
dominating stratum is attracted, pressured, forced, and sometimes bribed into shaping social 
institutions to correspond to, or even to promote, the values and structures of the dominant center 
of the system.  
Penelitian ini berupaya untuk memahami bagaimana struktur wacana dan visual iklan komersial 

yang ditayangkan di televisi mampu mencapai komunikatif goal dan nilai-nilai Budaya asing apa saja 
yang didapatkan melalui iklan tersebut.  
KAJIAN PUSTAKA 
Iklan dan Komunikasi Massa  

Di lihat dari sudut  pandang lingusitik, bahasa iklan menurut Leech (1966) memiliki ciri-ciri 
sebagai berikut: pertama, keunikan (oddities) ejaan, syntax dan semantic; kedua, gaya bahasa yang 
sederhana, personal dan tidak formal dan menggunakan kosa kata yang cukup akrab di telinga pendengar; 
ketiga, menggunakan intrumen fonologi misalnya ryme dan aliterasi atau pengulangan (repetition) untuk 
memperkuat daya ingat dan kesan menyenangkan iklan; keempat, sapaan yang intim dan interaktif kepada 
audiens dan menggunakan model dialog percakapan (conversational mode); kelima, banyaknya 
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penggunaan gaya bahasa hiperbola dan perbandingan (superlative). Sementara itu, Toolan (1988) 
menandaskan bahwa struktur wacana iklan memiliki komponen-komponen tertentu, yaitu, berita utama 
(headline), badan iklan (body), ilustrasi (illustration), slogan dan detail informasi (standing details).          

Data dan Metode Penelitian 
Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian kuantitaif dan kualitatif. Metode pengumpulan 

data menggunakan metode dokumentasi dengan teknik catat. Data penelitian ini berwujud 
kata/frase/klausa/kalimat/gerak tubuh. Data yang dianalisis sebanyak 20 iklan yang diunduh dari 
www.youtube.com. Analisis data dilakukan dengan langkah (1) mengidentifikasi data, (2) 
mengklasifikasi data, dan (3) menyimpulkan data.  

Hasil dan Diskusi  
Analisis data kualitatif penelitian ini mendukung teori Leech mengenai karateristik iklan. Khususnya 
selama análisis data terungkap tingginya penggunaan fitur-fitur lingistik sebagaimana umum terdapat di 
iklan-iklan televisi.  

a) menggunakan istilah-istilah yang sederhana, non formal (colloquial) dan akrab didengar oleh 
khalayak misalnya makin greng, (iklan neo hormoviton), wuenak tante(iklan hexos), 
cuma (simpati Hoki)    

b) Menggunakan efek fonologis tertentu seperti the axe effects, coklat padet Itali banget, ada order 
kami antar (Mc Donald).  

c) Pengulangan-pengulangan informasi tentang produk atau slogan dari produk (sheer repetition) 
misalnya pertama flawless white (image dari pond, Trust me it works (isotonik),  

d) Banyak mengunakan gaya hiperbola dalam memberikan penekanan kualitas produk misalnya 
Sutra begitu tipis, begitu kuat (iklan kondom Sutra).   

Struktur iklan yang digunakan menggunakan model sebagaimana ditegaskan oleh Toolan (1985) 
bahwa  wacana iklan memiliki komponen-komponen tertentu, yaitu, berita utama (headline), badan iklan 
(body), ilustrasi (illustration), slogan (slogan) dan detail informasi (standing details).        

Dari 20 iklan televsi terdapat kurang lebih 9 fitur yang diamati yaitu kalimat berirama (rhythmic 
language), penggunaan istilah nama asing, menggunakan model anak-anak, menggunakan model wanita, 
menggunakan model pria, menggunakan setting alam,  scenario, minat publio, dan nasionalisme.  

Tabel 1 Fitur-fitur dalam Iklan 
Fitur  1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Frekuensi  19 18  1 18 18 -  3 4  - 
Prosentase

 

95% 90% 5% 90% 90% 0% 15% 20% 0% 
Keterangan  
1= kalimat berirama (rhythmic language), 2= penggunaan istilah nama asing, 3= menggunakan model 
anak-anak, 4= menggunakan model wanita, 5= menggunakan model pria, 6=  menggunakan setting alam 
7= scenario, 8= minat Publik 9= Nasionalisme      

Nilai-nilai Budaya sebagai Wujud Imperialisme Kultural   
Setidaknya ada beberapa catatan efek kultural asing yang dipenetrasikan secara implisit dari 

tayangan iklan tersebut. Dari 20 iklan yang diamati terdapat nilai-nilai budaya asing yang menonjol yaitu 
perubahan pola interaksi personal individu, seksualitas (personal intimacy), kecantikan (beauty), pola 
hidup konsumtif,  tingginya penggunaan istilah asing pada iklan.    

Beberapa Catatan Kritis   
Globalisasi selalu membawa konsekuensi atau paradoks. Rothkophf (1997) dengan mengutip 

pernyataan teori milik Samuel Huntington pada bukunya the Clash of Civilization and the Beginning of 

http://www.youtube.com
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the World Order menandaskan bahwa imperialisme Budaya bukan saja untuk kepentingan Amerika 
namun dunia secara luas. Sebaliknya, Herb Schiller (1973) memandang bahwa dampak globalisasi hanya 
menguatkan dominasi barat terhadap negara dunia ketiga yang memaksa (imposing) pandangan-
pandangan barat sehingga akibatnya kebudayaan dan kearifan local negara tersebut akan lenyap.    

Kearifan bertindak dan bersikap sangat dibutuhkan. Ketakutan yang berlebihan sehingga muncul 
regulasi dan monitor ketat terhadap perangkat teknologi ini justru tidak efektif. Dalam hal ini, Thomas 
Friedman (in Watson and Caldwel, 2005) menyatakan to absorb influence that naturally fit into and can 
enrich (a) culture, to resist those things that are trully alien and to compartmentalize those things that, 
while different, can nevertheless be enjoyed and celebrate as different. Ini adalah filter yang terus 
menerus menopang integritas Budaya asli terhadap Budaya luar.     

Kesimpulan    
   

1. Fitur-fitur linguistik yang digunakan dalam iklan adalah penggunaan istilah-istilah sederhana, non 
formal (colloquial) dan akrab didengar oleh khalayak, terdapat efek fonologis tertentu, pengulangan-
pengulangan informasi tentang produk atau slogan dari produk (sheer repetition) dan gaya hiperbola  

2. Efek dari fitur linguistik tersebut tentunya untuk menambah kesan dan daya ingat penonton 
terhadap produk yang ditawarkan. Selain itu, hampir sebagian besar iklan menggunakan istilah asing 
(90%).  

3. Karakter yang sering muncul umumnya adalah pria dan wanita dewasa. Kehadiran pria muda 
tapan dan wanita cantik akan memberikan pencitraan tertentu misalnya kecantikan, kebugaran, 
vitalitas dan sebagainya.  

4. Dari 20 iklan yang diamati terdapat nilai-nilai budaya asing yang menonjol yaitu perubahan pola 
interaksi personal individu, seksualitas (personal intimacy), kecantikan (beauty), pola hidup 
konsumtif,  tingginya penggunaan istilah asing pada iklan.    


