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Abstract 

Language can show nation. It means that language can give us information about the identity of 
the speakers. Identity is also related to the representation, positioning and articulation. Someone 
will take a positioning and choose a representation that he or she will articulate. These 
positioning and articulation are strongly connected to his or her needs. The advertisement is 
really good at exploiting language as the representation of identity. Therefore, language has a 
big portion and is used to attract the speakers of the language to feel close to the products. This 
situation has been stated by Stuart Hall (1993) who said that the cultural identity is tend to focus 
on the similarity although at the same time, the cultural identity is always in the becoming 
process or always do transformation. So, if a local language is used in an advertisement, it 
means that the target is the speakers of the language since the language will make the audiences 
who are the speakers feel close to the products and are interested in buying them. The power 
relation is also strongly connected in choosing which local language will be used. Since the 
speakers of Javanese language are the majority in Indonesia, this local language becomes the 
most language used in the advertisement. The examples for the advertisement using Javanese 
language are: an energy drink with the word “rosa”,  a sausage product with the word “sedoyo 
suka so nice”, and a medicine for flu with the word “pancen oye” together with a cigarette with 
the word “wani piro?”  
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A.  Pendahuluan 

Bahasa tidak dapat dipisahkan dengan identitas karena melalui bahasa kita dapat 
mengetahui  jati diri sang pembicara. Seperti ungkapan dalam masyarakat Indonesia 
yang menyatakan bahwa bahasa menunjukkan bangsa. Hal yang sama juga tampil 
dalam ungkapan bangsa Welsh yang menyatakan sebagai berikut: 

“A nation without language is a nation without a heart” (Crystal, 2000:36) 
 

Hal ini berarti bahwa bahasa merupakan bagian terpenting dari keberadaan 
sebuah bangsa. Bahasa juga merupakan hal penting yang juga harus dikuasai untuk bisa 
memenangkan hati para pemilik bahasa tersebut. Maka tidak mengherankan bila banyak 
orang yang masuk ke negara lain yang berusaha mengetahui beberapa kalimat dalam 
bahasa negara yang dimasuki seperti bagaimana menyapa dan mengucapkan terima 
kasih sebagai bagian dari usaha mereka untuk dapat masuk dalam masyarakat pengguna 
bahasa. Hal ini bisa kita lihat pada penampilan para artis luar negeri yang datang ke 
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Indonesia. Mereka akan berusaha untuk bisa mengucapkan “Apa Kabar?” dan “Terima 
kasih”. 

Karena bahasa merupakan bagian yang tidak dapat dilepaskan dari identitas 
termasuk di dalamnya adalah identitas budaya suatu bangsa maka punahnya suatu 
bahasa merupakan bencana. Hal ini sesuai dengan apa yang telah diungkapkan oleh 
David Crystal (2000:38) bahwa punahnya suatu bahasa adalah merupakan hal yang 
tragis karena bahasa tidak dapat tergantikan dan alasanya karena bahasa merupakan 
representasi dari pemikiran dan komunikasi bangsa tersebut yang telah berlangsung 
sepanjang sejarah bangsa itu.  

The loss of languages is tragic precisely because they are not inter-
changeable, precisely because they represent the distillation of the thoughts 
and communication of a people over their entirehistory. 

Hal ini berarti bahwa apabila suatu bahasa punah maka keseluruhan peradaban 
(meliputi segala aspek kehidupan seperti sosial ekonomi dan teknologi atau ilmu 
pengetahuan) yang dimiliki oleh bangsa itu selama perjalanan sejarahnya akan ikut 
punah.  

Pemikiran senada juga diungkapkan oleh Raymond William (dalam Hall dkk, 
1980: 168) saat mendefinisikan budaya. Menurutnya, bahasa adalah keseluruhan 
pandangan hidup dari suatu budaya. Ini menunjukkan bahwa bahasa menmpati posisi 
yang sangat penting dalam budaya. 

Identitas budaya juga cenderung untuk menampilkan kebersamaan atau hal yang 
sama walaupun pada saat yang sama identitas budaya juga akan terus berproses dan 
bertransformasi (Hall, 1993). Kenyataan ini akan membawa kita pada situasi adanya 
pembaharuan yang terjadi pada budaya tersebut yang salah satunya adalah adanya 
ekspresi yang muncul yang diungkapkan melalui bahasa yang sudah mengalami 
perubahan makna baik perluasan ataukan penyempitan serta kemungkinan adanya 
gabungan dengan unsur lain atau perpaduan dari lebih satu bahasa. Kesemuanya terkait 
dengan apa yang ingin direpresentasikan sehingga akan ada positioning yang dipilih dan 
kemudian diartikulasikan yang salah satumya adalah melalui bahasa.  

Identitas memang tidak dapat dilepaskan dari representasi, positioning dan 
artikulasi serta kuasa. Hal ini yang dapat terlihat pada media, salah satunya adalah 
melalui iklan. Para pembuat iklan sangat mahir dalam menggunakan bahasa sebagai 
representasi identitas sehingga bahasa menjadi alat artikulasi yang sangat kuat. Hal 
inilah yang menyebabkan bahasa mendapatkan porsi yang sangat banyak dan bahasa 
digunakan untuk menarik para pemakai bahasa merasa dekat dengan produk yang 
dipromosikan. Relasi kuasa juga sangat berpengaruh dalam menentukan bahasa apa dan 
bagaimana bahasa itu akan diartikulasikan dalam iklan. 

Tulisan ini akan mengangkat masalah penggunaan bahasa dalam iklan sebagai 
bagian dari identitas. Korpus yang digunakan ada empat iklan. Keempatnya akan 
dianalisis satu persatu terutama bahasa dan faktor lain yang ada pada iklan yang 
mengarah pada identitas yang diartikulasikan dalam iklan-iklan tersebut. 

B.  Metodologi 

Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan 
dengan cara mengamati terutama iklan Kuku Bima versi Silat dengan kata “Rosa”, 
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Djarum 76 versi “wani piro”, iklan oskadon versi “Ki Mantep: Pancen Oye”  dan  iklan 
Sosis So Nice versi  “Soimah”. Kemudian  merekam dalam bentuk digital melalui situs 
Youtube yang kemudian diedit dengan mengcapture berdasarkan pemilihan bahasa 
daerah dan representasi budaya daerah yang diartikulasikan. 

Bahasa dan budaya daerah yang dipilih sebagai indikator pemilihan iklan adalah 
bahasa dan budaya Jawa. Alasan bahasa dan budaya Jawa dipilih adalah karena adanya 
relasi kuasa terlibat di dalamnya. Berdasarkan hasil akhir sensus penduduk yang 
dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk data kependudukan menyatakan 
bahwa jumlah penduduk (populasi) Indonesia sampai May 2010 adalah 237.642.326 
jiwa dan 57% dari jumlah tersebut tinggal di pulau Jawa (Laporan Bulanan Sosial 
Ekonomi, BPS edisi 20, Januari 2012: 39 yang diunduh dari 
http://dds.bps.go.id/download_file/IP_ Januari_2012.pdf). Berdasarkan data tersebut 
maka asumsi yang hadir adalah 57% masyarakat Indonesia memahami bahasa dan 
budaya Jawa walaupun tingkat penguasaan sangat bervariasi dari yang sangat sedikit 
sampai yang sangat mahir. Selain itu, relasi kuasa lain yang tampak adalah sejarah 
Indonesia yang memiliki informasi bahwa para presiden Indonesia yang semuanya 
adalah keturunan Jawa kecuali Presiden B.J. Habibi. Hal ini menyebabkan banyaknya 
ungkapan-ungkapan dan bagian budaya lain yang berasal dari Jawa yang digunakan 
oleh para presiden Indonesia tersebut yang kemudian tersebar secara luas dalam 
masyarakat Indonesia. 

C.  Analisis 

1.  Iklan produk minuman energi “Hemaviton” 

Dalam iklan tersebut ada kata dari bahasa Jawa yaitu “Rosa” yang ditampilkan 
bersama dengan tokoh Mbah Maridjan. Positioning yang digunakan oleh pembuat iklan 
adalah penggunaan bahasa jawa yang berarti bahwa target yang dituju  adalah orang-
orang yang mengerti bahasa Jawa. Kata “Rosa” berarti kuat atau yang mempunyai 
kekuatan lebih. Berarti pemilihan kata tersebut memang untuk merepresentasikan arti 
katanya sehingga diharapkan bahwa konotasi yang muncul untuk minuman energi 
tersebut adalah membuat orang yang mengkonsumsi minuman itu akan menjadi kuat. 

Perkembangan selanjutnya dari kata “Rosa” yang seakan menjadi kesatuan 
dengan tokoh Mbah Maridjan yang membuat kata ini mendapat perluasan makna. Masih 
ada dalam ingatan banyak orang karena liputan yang sangat luas mengenai bencana 
alam meletusnya Gunung Merapi. Pada saat itu, Mbah Maridjan selaku juru kunci 
Gunung Merapi bersikukuh untuk tetap tinggal di sana hingga akhirnya Mbah Maridjan 
wafat karena terkena Wedus Gembel. Keberanian dan ketegaran yang ditunjukkan oleh 
Mbah Maridjan dalam menghadapi bencana alam tersebut membuat kata “Rosa” 
bersama dengan tokoh Mbah Maridjan di iklan tersebut memiliki makna yang lebih luas 
yang merepresentasikan tidak hanya kekuatan tapi juga keberanian dan ketegaran.  

2.  Iklan makanan (sosis) “So Nice”. 

Dalam iklan ini ditampilkan seorang wanita yang berpenampilan Jawa. Hal ini 
ditunjukkan dengan pakaian kebaya bersama kain yang sudah dimodifikasi lengkap 
dengan aksesoris rambut yang berupa konde dan tusuk kondenya. Penggunaan bahasa 
Jawa yang sangat jelas terlihat pada tampilan terakhir di layar ada tulisan “Sedoyo 
Makan So Nice”.  
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Berdasarkan iklan tersebut terlihat bahwa pembuat iklan mengambil posisikan 
sebagai orang Jawa yang kemudian direpresentasikan pada tokoh yang hadir dalam 
iklan tersebut terutama pada penampilan dan bahasanya. Kata “Sedoyo” yang 
diartikulasikan berarti semua,  membuat makanan ini identik dengan masyarakat luas 
dan tidak lagi hanya untuk masyarakat tertentu. Ini sangat menarik untuk disimak 
karena sebelumnya ada kesan bahwa sosis hanya dapat dikonsumsi oleh kalangan 
tertentu saja. Dengan adanya kata “Sedoyo” ada semacam ajakan bagi semua kalangan 
untuk mengkonsumsi makanan ini. Bahkan pada iklan versi pertama ditampilkan 
semacam data yang bergerak seperti running text pada layar yang menunjukkan bahwa 
konsumsi daging di Indonesia sangat rendah. 

3.  Iklan obat  dan rokok 

3.1.  Iklan obat “Oskadon” 

Pada iklan ini, tokoh yang hadir adalah Dalang Ki Mantep Sudarsono dengan 
pakaian lengkap sebagai dalang bersama dengan peralatan pertunjukan dalang beserta 
para penabuh gamelan. Pakaian yang dikenakan oleh Ki Mantep Sudarsono  adalah 
beskap dan blankon sebagai penutup kepala. Bahasa Jawa yang sangat jelas terartikulasi 
adalah “ Mak Nyos” dan “Pancen Oye”.  

Ada dua hal yang akan dicermati dalam  iklan ini. Pertama adalah penampilan  
luar dari Ki Mantep Sudarsono bersama dengan semua perangkat dalang. Tampilan ini 
sudah sangat kuat merepresentasikan identitas dirinya sebagai bagian dari budaya Jawa. 
Baju beskap dan blankon merupak baju daerah Jawa yang sudah merupakan ciri khas 
yang merujuk pada budaya Jawa terutama sebagai pakaian pria. Kedua adalah kata-kata 
bahasa Jawa yang diartikulasikan.  

Terkait dengan kata-kata yang diartikulasikan dalam iklan ini, terdapat dua fakta 
yang tampil. Mereka adalah  intensitas suara dan adanya  percampuran antara kata yang 
memang merupakan kata dari bahasa Jawa dan  bukan Jawa.  Intensitas suara pada kata 
“Mak Nyos” yang memiliki intensitas suara atau penekanan kata yang lebih tinggi  bila 
dibandingkan dengan pengucapan kata “Mak Nyus” yang dapat ditemui pada iklan 
tepung bumbu.  Perbedaan penekanan kata tersebut memberikan nuansa yang berbeda. 
Kata “Mak Nyos” yang memiliki penekanan kata yang lebih tinggi sehingga memiliki 
konotasi lebih kuat dan bersemangat sedangkan kata “Mak Nyus” yang mendapatkan 
penekanan kata lebih rendah membuat kata ini berkonotasi lebih lembut. Padahal kedua 
kata tersebut memiliki arti yang sama yaitu  mantap. Namun pada perkembangan 
selanjutnya, khusus untuk kata “Mak Nyus” lebih merujuk pada  ekspresi yang berkaitan 
dengan makanan sehingga banyak orang yang kemudian berasumsi bahwa arti kata ini 
adalah sedap. Alasan untuk timbulnya asumsi tersebut karena kata ini sangat  identik 
dengan Bondan Winarno yang dikenal sebagai ahli kuliner. Dia pula yang membuat 
kata “Mak Nyus” menjadi sangat populer. Apalagi kemudian kata “Mak Nyus” ini selalu 
diartikulasikan saat berbicara mengenai makanan. Ini dapat terlihat pada iklan tepung 
bumbu yang memperlihatkan bagaimana dua tokoh yang ada di dalamnya (salah 
satunya adalah Bondan Winarno) sedang menikmati makanan yang menggunakan 
produk yang diiklankan. Ditunjukkan dalam iklan tersebut saat Bondan Winarno 
menyantap ayam goreng kemudian menunjukkan ekspresi senang yang memberi kesan 
kalau makanan itu sangat sedap dan di saat yang sama mengartikulasikannya dengan 
mengucapkan kata “Mak Nyus”. Bagian kedua dari penggunaan bahasa adalah untuk 
kata “Pancen Oye”. Terdapat gabungan antara kata yang berasal dari bahasa Jawa dan 
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kata yang berasal dari bahasa pergaulan. Kata yang berasal dari bahasa Jawa adalah kata 
“Pancen” yang berarti  bagus. Sedangkan kata “Oye” merupakan bahasa pergaulan yang 
bukan berasal dari bahasa Jawa dan tidak memiliki arti khusus. Kata ini hanya sebagai 
penambah ekspresi atau sebagai kata seru dalam pengungkapan kata “Pancen” sehingga 
menjadi lebih bersemangat atau berapi-api. Ini menunjukkan bahwa penggunaan bahasa 
dalam iklan lebih luwes sehingga terbuka adanya gabungan kata yang tidak berasal dari 
bahasa yang sama.  

3.2.  Iklan Rokok “Djarum 76” 

Pada iklan ini, ada dua tokoh yang ditampilkan yaitu tokoh seorang pria yang 
mengalami peristiwa sogokan dan tokoh jin yang dapat mengabulkan permohonan . 
Penanpilan luar jin yang terlihat adalah pakaian  beskap modifikasi dengan blankon 
sebagai penutup kepala. Kata dari bahasa Jawa yang digunakan adalah “Wani Piro?” 

Gaya berpakaian yang ditampilkan merupakan representasi dari identitas yang 
ingin ditampilkan yaitu Jawa. Terlihat bahwa tokoh jin diposisikan sebagai orang Jawa. 
Ditambah lagi dengan bahasa yang diartikulasikan adalah bahasa Jawa. Kata yang 
digunakan adalah “Wani piro?” yang berarti “Berani (bayar) berapa?” 

Ada dua  hal yang menarik dari iklan ini. Hal yang pertama adalah humor atau 
kelucuan yang direpresentasikan melalui gaya bicara dan perilaku tokoh jin. Situasi ini 
berbeda dengan yang ditampilkan oleh tokoh Ki Mantep Sudarsono dalam iklan obat  
sebelumnya yang terlihat lebih serius. Hal  kedua adalah ungkapan yang digunakan dan  
konteks yang ditampilkan dalam iklan tersebut yang merupakan sindiran untuk tindakan 
sogokan yang diperlihatkan oleh tokoh pria yang marah karena mengalami tindakan 
pemerasan tersebut. Kenyataan ini menimbulkan adanya asumsi bahwa ada pesan 
tersembunyi dalam iklan tersebut. Salah satu asumsi yang muncul adalah bahwa 
fenomena korupsi, pungli dan sogokan ini sudah sangat meluas tidak hanya pada 
kalangan manusia tapi juga kalangan jin. Tampilan yang terlihat itu seakan ingin 
menyampaikan bila fenomena tersebut sudah sampai ke berbagai kalangan dan 
kegiatan. Selain itu, pemilihan tema ini juga  menunjukkan kejelian dari pembuat iklan 
dalam menangkap peristiwa yang saat itu sedang hangat dibicarakan yaitu kasus 
korupsi, pungli dan sogokan. Apalagi kemudian muncul versi keduanya yang jelas-jelas 
menampilkan salah satu tokoh yang identik dengan sogokan itu yang menampilkan 
tokoh mirip Gayus yang sangat terkenal mendapat liputan luas karena perrbuatan 
korupsi yang ia lakukan.  

D.  Kesimpulan 

Bahasa terkait dengan identitas, representasi dan positioning. Bahasa 
menunjukkan bangsa dan merupakan kunci untuk dapat dekat kepada para pengguna 
bahasa tersebut. Hal ini membuat bahasa mendapat porsi yang sangat besar untuk 
diartikulasikan dalam media terutama iklan. Proses seleksi juga sangat terkait dengan 
identitas, representasi dan positioning.  

Terlihat dari korpus bahwa seleksi yang dilakukan terkait dengan penampilan 
luar dari tokoh yang ditampilkan dan bahasa yang digunakan. Bagaimana budaya Jawa 
diartikulasikan melalui pakaian yang dikenakan oleh para pemeran dalam iklan tersebut. 
Perilaku yang ditampilkan juga terkait dengan seleksi mengenai bagaimana pesan ingin 
disampaikan  
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Relasi kuasa juga sangat berperan dalam  seleksi atau pemilihan  bahasa apa 
yang akan ditampilkan. Bahasa Jawa menjadi bahasa yang memiliki frekuensi 
pemunculan tinggi dalam iklan di Indonesia. Alasan  utamanya adalah bahwa mayoritas 
penduduk Indonesia hidup di Pulau Jawa dan hampir seluruh presiden Indonesia 
memiliki latar belakang Jawa sehingga intensitas pengungkapan kata-kata dari bahasa 
Jawa serta bagian budaya Jawa lainnya sangat tinggi dalam masyarakat Indonesia. 

Perkembangan selanjutnya dapat membuat makna kata yang berasal dari bahasa 
Jawa tersebut mendapat perubahan makna yang bisa berupa perluasan atau 
penyempitan. Hal ini dapat terlihat pada kata “Mak Nyos” yang dibandingkan dengan 
kata “Mak Nyus. Untuk kata ini ada penyempitan makna untuk kata “Mak Nyus” yang 
lebih sering digunakan untuk makanan  padahal makna asal kata ini yang berarti mantap 
dapat digunakan untuk berbagai hal. 
 
 
 
 
Daftar Pustaka 

Crystal, David. 2000. Language Death. Cambridge, New York, Melbourne, Madrid, 
Cape Town, Singapore, Sao Paolo: Cambridge University Press. 

Hall, Stuart. 1993. Cultural Identity and Diaspora. In Colonial Discourse & 
Postcolonial Theory: A Reader. Patrick Williams & Laura Chrisman. Eds.  

Hall, Stuart dkk. eds. 1980. Culture, Media, Language. London & New York: 
Routledge in Association with the Centre for Contemporary Cultural Studies 
University of birmingham 

Mangunsuwito, S.A. 2002. Kamus Lengkap Bahasa Jawa: Jawa-Jawa, Jawa-Indonesia, 
Indonesia-Jawa. Bandung: CV. YRAMA WIDYA 

Laporan Bulanan Sosial Ekonomi, BPS edisi 20, Januari 2012: 39 yang diunduh dari 
http://dds.bps.go.id/download_file/IP_ Januari_2012.pdf) Rabu, 25 Januari 2012 

 
Korpus: 

Iklan Kuku Bima Pencak silat  versi Mbah Maridjan, diunduh dari Youtube: 
<http://www.youtube.com/watch?v=Q7XstkCpGzg> Sabtu, 14 Januari 2012 
pukul 14.00  

Iklan Sosis So Nice versi Soimah, diunduh dari Youtube: 
<http://www.youtube.com/watch?v=r8wUy2dMj4U> Rabu, 25 Januari 2012 
pukul 14.00  

Iklan Oskadon versi Ki Mantep Sudarsono, diunduh dari Youtube: 
<http://www.youtube.com/watch?v=B_5ad3i3mJg> Rabu, 25 Januari 2012 
pukul 14.05  

Iklan Rokok Djarum 76 versi Korupsi, Pungli & Sogokan, diunduh dari Youtube:  
<http://www.youtube.com/watch?v=uvSd1KvY3LM> Sabtu, 14 Januari 2012 
pukul 14.05 
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Iklan Rokok DJarum 76 Fil … Gold (Versi Wani Piro), diunduh dari Youtube: 
<http://www.youtube.com/watch?v=I3lo2Yo6Guw> Jumat, 27 Januari 2012 
pukul 16.50 

Iklan Tepung Bumbu ala Kentucky Sasa TVC. Diunduh dari Youtube: 
<http://www.youtube.com/results?search_query=Iklan+Tepung+Bumbu+ala+Ke
ntucky+Sasa+TVC&oq=Iklan+Tepung+Bumbu+ala+Kentucky+Sasa+TVC&aq
=f&aqi=&aql=&gs_sm=e&gs_upl=12475l12475l0l17250l1l1l0l0l0l0l74l74l1l1l
0> Rabu, 25 Januari 2012 pukul 14.10  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




