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Abstract 

In Busienss context, advertisements used to lure potential customers to buy a product. 
However, a  research conducted by Fuad Gani and  Zeffry Alkatiri and Fuad shows a 
new finding of strategic contributions of advertisements beyond their traditional role. 
Advertisements put by Indonesia’s corporate bodies  in national print media such as 
Kompas, Tempo, Bisnis Indonesia and Suara Merdeka deliver a new approach to 
attract their loyal customers as well as the new ones to acquire their products. Jarum,  
Gudang Garam and Sampoerna (Cigarette Companies), Garuda Indonesia (The 
National Carriers) Bank Rakyat Indonesia (BRI) Bank Negara Indonesia (BNI) and 
Indofood made the issue of Indonesia’s national integration embedded in their 
advertisements’s messages. The messages depicted the fragment of Indonesia integrity 
as one nation especially during the Reform Era and at the same time they give some 
remedial words in maintaining the integration of the nation. The advertisements were 
published in Indonesia’s special moments like Independence Day, Awakening Day, and 
Youth Pledge Day. There were 276 advertisments collected in this research. They were 
issued from 1968 to 2009 covering the New Order under Soeharto leadership and 
Reform Era. The advertisements were interpreted by using discourse analysis within 
historical perspectives. The finding confirms that the corporate bodies could contribute 
significantly to preserving the national integration of Indonesia while they still hold 
their commercial agendas.   

Keywords: Advertisements, National Integration, Corporate Bodies, Discourse 
Analysis, Historical Perspectives.  

 
 
 
 

Latar Belakang 

Iklan layanan masyarakat sering digunakan oleh pemerintah Orde Baru dalam 
memberitahukan, menegaskan, dan melestarikan kebijakan sosial politiknya kepada 
masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan masalah integrasi bangsa. Sejarah 
mencatat bahwa masalah integrasi merupakan masalah yang kompleks dan krusial dan 
menjadi fokus utama dalam proses pembentukan kesatuan Indonesia. Ada beberapa 
masalah dalam kaitannya dengan integrasi yang muncul pada periode Orba dan 
reformasi yang juga belum mampu untuk diselesaikan, yakni demokrasi, kedudukan 



 129 

kelompok Islam,  krisis ekonomi, dan masalah kesejahteraan dan kesenjangan. Masalah 
itulah pada gilirannya menjadi pemicu ketidakstabilan politik, ekonomi di dua masa 
pemerintahan.  

Pemerintah Orde Baru sudah berusaha dan meyakinkan masyarakat bahwa 
kebijakannya telah berhasil dalam mengatasi masalah integrasi bangsa, seperti yang 
diutarakan di berbagai media massa. Tetapi pada kenyataan di lapangan merupakan 
sebaliknya. Terbukti dari banyaknya konflik yang terjadi setelah pemerintah Orde Baru 
tumbang. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji berbagai bentuk iklan layanan 
masyarakat yang merepresentasikan gagasan integrasi bangsa yang dibuat oleh 
pemerintah Orde Baru dan pemerintah reformasi yang disebarkan di media massa cetak 
tahun 1966-2009. Selain itu, penelitian ini juga berkeinginan untuk mengetahui bentuk 
iklan layanan masyarakat apa saja dan yang bagaimana yang dipergunakan, berkenaan 
dengan integrasi bangsa sepanjang periode di atas. 

Hasil dan Pembahasan 

Dari penelusuran data tahun 1968-1972, ditemukan 11 (sebelas) iklan yang 
berhubungan dengan integrasi bangsa. Iklan yang  muncul setelah Orde Baru (tahun 
1968) umumnya berisikan suatu harapan ke depan untuk melangkah lebih baik, dalam 
konteks persatuan bangsa menuju  pembangunan berkelanjutan. Wajar muncul kalimat 
tersebut sebab setelah terlepas dari masa krisis tahun 1965-1967, bangsa Indonesia 
memasuki suatu periode baru yang dikenal dengan nama periode Orde Baru. Pada masa 
itu, segenap komponen bangsa, termasuk Perusahaan Pelayaran merasa perlu untuk  ikut 
berpartisipasi dan ikut ambil bagian dalam memasuki periode baru tersebut. 

Dari penelusuran data tahun 1973-1977, ditemukan 8 (delapan) iklan yang 
berhubungan dengan integrasi bangsa. Pesan makna yang ingin disampaikan iklan pD 
periode ini mengacu kepada tema perpaduan masyarakat Indonesa yang majemuk yang 
terhimpun dalam satu kawasan nusantara. Hal itu digambarkan dalam beberapa Iklan 
dengan menampilkan peta Indonesia dalam wadah bendera merah putih. Iklan ini sangat 
relevan dengan kondisi kemajemukan masyarakat Indonesia yang membutuhkan wadah 
persatuannya dalam kebhinekaan Pancasila.  

Dari penelusuran data tahun 1978-1982, ditemukan 9 (sembilan) iklan yang 
berhubungan dengan integrasi bangsa. Pesan iklan pada periode ini bersifat reflektif 
yang mengingatkan bahwa para pahlawan sebelumya sudah berjuang untuk dan 
mempertahankan kemerdekaan, tinggal lagi generasi sekarang untuk mengisi makna dan 
arti kemerdekaan itu dengan bekerja di segala aspek pembangunan. Iklan ini berkaitan 
dengan gagasan pembangunan semesta, sehingga kata-kata pembangunan dan bekerja 
diartikan sebagai wujud untuk mengisi kemerdekaan itu sendiri.  

Pembuat iklan bermaksud menegaskan bahwa jalan untuk mempertahankan dan 
mengisi perjuangan dengan pembangunan masih terus terbuka melali rasa nasionalisme 
dan persaudaraan. Semua itu demi terciptanya masyarakat sejahtera. Kesemua itu 
merupakan suatu pengabdian, seperti juga pengabdian yang dilakukan oleh perusahaan 
pembuat iklan ini, yakni PT Multi Bintang Indonesia. Pesan lain adalah bahwa 
kemerdekaan telah momentum untuk menyatukan masyarakat yang sebelumnya 
terjajah. 

Pesan iklan yang lain menggunakan beberapa kali kata Merdeka yang 
menyiratkan bahwa kemerdekaan tidak hanya menegakkan kedaulatan, akan tetapi 



 130 

kemerdekaan juga memberikan ruang kesempatan untuk mengisi kemerdekaan dengan 
pembangunan. Kesemua itu bertujuan untuk kemakmuran bangsa. Selain itu, pesan 
iklan ini menggunakan dua kata yang berlawanan waktunya, yakni dulu dan kini. Pesan 
iklan ini ingin menunjukan bahwa dulu para pejuang berjuang untuk kemerdekaan, 
tetapi kini para generasi sekarang bekerja untuk mengisi kemerdekaan demi 
terlaksananya masyarakat yang dicita-citakan bersama dalam naungan Pancasila. Pesan 
iklan ini berkaitan dengan program pembangunan yang selalu diingatkan oleh 
pemerintah. Penegasan lain dari iklan ini adalah bahwa persatuan dan kesatuan bangsa 
akan mengukuhkan  pembangunan Indonesia. 

Dari penelusuran data tahun 1988-1992, ditemukan 18 (delapan belas) iklan 
yang berhubungan dengan integrasi bangsa. Pesan iklan pada periode ini menggunakan 
kecerian anak-anak dalam menyambut hari kemerdekaan. Pesan lain bahwa langkah 
mereka merupakan suatu langkah untuk merajut kebersamaan dalam cita-cita Indonesia. 
Pesan Iklan pada periode ini menyatakan bahwa setelah usai gelanggang revolusi, 
bangsa Indonesia menghadapi gelanggang lain, yakni prestasi di berbagai bidang. Pesan 
iklan ini berkaitan juga dengan akan diselenggarakannya PON XII yang mengharapkan 
akan memunculkan berbagai prestasi, bukan hanya di tingkat nasional, tetapi juga di 
tingkat internasional. Selain itu, momentum PON dijadikan ajang kegiatan untuk 
memperlihatkan persatuan dan kesatuan etnis dari berbagai propinsi yang terdapat di 
Indonesia. 

Pesan iklan ini berkaitan dengan gagasan persatuan dan keharmonisan dalam 
kesatuan yang ditandai dengan kata-kata, seperti setelah 44 tahun merdeka, kini 
diperlukan suatu kebersamaan, gotong royong, persaudaraan sebagai landasan 
pembangunan bangsa dan cerminan dari masyarakat Pancasilais yang dicita-citakan. Hal 
ini sejalan dengan  program pemerintah yang berkaitan dengan integrasi bangsa yang 
pada waktu itu terus dicanangkan. Pesan iklan ini menyatakan pembenaran bahwa 
pemasangnya (Telkom) telah memberikan sumbangan terbaiknya kepada bangsa 
Indonesia dalam bidang komunikasi yang telah menyatukan geografi wawasan 
nusantara melalui satelit Palapa. Hal itu dinyatakan pada kalimat: Ketika orde baru 
pembangunan mulai bertabuh telekomunikasi bergelut dengan jaringan transmisi di 
bentang oleh gelombang-gelombang mikro mulai dari Jawa hingga menembus belantara 
Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara dijalin pula dengan Sistem 
Komunikasi Satelit Domestik Palapa pulau demi pulau yang menandakan suatu ikatan 
persatuan melalui teknologi komunikasi. 

Pembuat iklan percaya bahwa kegemilangan Indonesia merupakan suatu proses 
yang memerlukan waktu lama dan harus dimulai dari  mengembangkan kualitas anak-
anak Indonesia. Anak-anak hari ini adalah wajah merdeka Indonesia pada masa depan, 
15-25 tahun kemudian. Iklan pada tahun-tahun ini memberi pesan kepada masyrakat 
bahwa suatu kesatuan Indonesia yang sejahtera harus dicapai dengan cara yang rasional 
dan strategisdalam pembangunan. Perhatian pada kualitas anak-anak untuk menjaga 
kesatuan Indonesia sebagai suatu negara makmur sentosa  adalah pemikiran visionaris 
pembuat iklan yang diharapkan dapat direalisasikan oleh semua pihak. 

Tepat pada tahun 1995, Bangsa Indonesia merayakan tahun emas 
kemerdekaannya. Sebuah perayaan Indonesia Emas pastilah sebuah peristiwa istimewa. 
Mempertahankan suatu negara yang luasnya sama dengan 10 negara Eropa, keragaman 
budayanya setara dengan bekas Uni-Soviet, dan jumlah penduduk terbanyak sesudah 
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Amerika Serikat,  dalam suatu negara kesatuan tentulah suatu kerja luar biasa. Para 
pembuat iklan percaya bahwa kemrdekaan Indonesia bukanlah sesuatu yang diberikan 
oleh langit secara gratis. Ratusan ribu pahlawan meregang nyawa, ratusan ribu yang 
harus merelakan kehidupan fisiknya tidak lagi sempurna. Semua ini dilakukan demi 
tercapai suatu negara merdeka di bumu khatulistiwa. Iklan-iklan pada tahun ini 
menyerukan pesan perdamaian kepada masyarakat dan himbauan untuk menjaga 
keutuhan NKRI, mewujudkan bangsa Indonesia yang sejahtera untuk mencapai 
kejayaan abadi. Sama seperti iklan tahun-tahun sebelumnya, Para pembuat iklan juga 
percaya bahwa anak-anak Indoenesia adalah tumpuan negeri ini di masa depan. Oleh 
karena itu anak-anak Indonesia harus tumbuh kokoh dan cerdas untuk menjamin 
Indonesia di masa depan yang dihormati dan disegani oleh bangsa lain. Oleh kare aitu 
kewajiban generasi sekaranglah untuk menyiapkan dan membimbing anak-anak 
Indonesia. Sehingga pada waktunya mereka siap menerima estafet mulia 
mempertahankan dan terus memajukan negeri dengan ribuan pulau dan beragam 
budaya.  

Para pembuat iklan tidak melupakan syukur mereka kepada Illahi karena negara 
besar ini telah mampu meliwati setengan abad kemerdekaanya atas IjinNya. Mereka 
percaya bahwa kerukunan, kehidupan yang harmonis, saling menyayangi sesama tanpa 
membedakan merupakan kunci utama kesatuan negeri ini. Suatu negara kesatuan yang 
berdiri pasti bukan karena kebetulan. Ia merupakan suatu produk kerja keras dan 
keuletan. Pembuat iklan menghimbau agar masyarakat untuk tetap memberikan 
sumbangan yang nyata bagi bangsa. Oleh karena itu kobarkan terus semangat berkarya 
untuk meningkatkan pembangunan nasional. Kini cucuran darah harus diganti dengan 
keringat kerja keras agar kecintaan rakyat Indoenesia pada Ibu Pertiwi tetap terbukti. 
Jelas iklan meminta masyarakat untuk terus bersemangat dalam bekerja untuk 
menghasilkan produk kerja inovatif agar mampu bersaing di pasar global. Untuk 
kualitas yang dimilki bangsa Indoensia adalah tidak pernah mengeluh, disiplin dalam 
bekerja, pantang menyerah, dan mampu mengatasi kesulitan apa pun. Dengan 
mempunyai kualitas ini pembuat iklan percaya bahwa Bangsa Indonesia akan mencapai 
kejayaan.  

Dari penelusuran data tahun 1978-1982, ditemukan 24 (dua puluh empat) iklan 
yang berhubungan dengan integrasi bangsa. Periode ditandai peristiwa besar yaitu krisis 
ekonomi yang kemudian yang berujung pengunduran diri Soeharto sebagai Presiden RI 
ke-2 setelah berkuasa hampir 32 tahun. Jatuhnya Soeharto akibat tekanan demontrasi  
mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi yang menguasai gedung DPR/MPR. Dengan 
alasan menghindari pertumpahan darah dan jaminan keamanan dan keselamatan dari 
ABRI dengan panglimanya Jendral Wiranto, Soeharto pada 21 Mei 1998 mengundurkan 
diri dan digantikan oleh Wakilnya, B.J. Habibie sebagai Presiden RI ke-3.  

Di tengah sistuasi eknomi yang memburuk akibat merosotnya kurs rupiah dari 
2.500 rupiah per dollar menjadi 17.000 rupiah per dollar, pada Februri 1998, muncul 
iklan dengan wajah Soeharto tersenyum. Pesan utama yang ditulis huruf yang besar 
berbunyi”Memilih produk Indonesia berarti Anda membuka lowongan kerja”. Iklan ini 
dikeluarkan oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan RI pada Majalah Panji 
Masyarakat. Memang tidak ada pesan secara ekplisit mengenai kesatuan bangsa. Tapi 
himbauan untuk “membantu saudara kita” pada iklan ini mengisyaratkan perlunya rasa 
bersatu untuk saling membantu. Iklan ini adalah iklan terakhir yang menampakan wajah 
Soeharto secara penuh dan sedang tersenyum. 
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Pada periode dapat dikatakan sebagai masa kritis bagi eksistensi Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. Terjadi konflik horisontal yang bernuansa kepentingan 
golongan, etnis dan agama yang mencapai puncaknya pada kerusuhan 13 Mei 1998 di 
Jakarta yang menelan ribuan korban jiwa dan kerusakan parah gedung-gedung, 
penjarahan, dan pembakaran pusat perbelanjaan. Kerusuhan ini kemudian merebak ke 
beberapa daerah di Indonesia. Dengan latar 2 ekor gajah yang sedang berkelahi, berdiri 
di tengah pelanduk yang meminta mereka untuk berhenti, Media Indonesia 
menampilkan iklannya pada 16 Agustus 1998. Iklan ini meminta agar pertarungan 
kekuasaan dihentikan karena korbannya pasti rakyat kecil. Para elit politik diminta 
untuk mendahulukan kepentingan nasional dan rakyat banyak, demi persatuan dan 
kesatuan bangsa.  

Di hari yang sama harian Kompas mengeluarkan iklan yang menyentuh 
semangat bangkit bangsa Indonesia dari keterpurukan. Dengan latar kura-kura yang 
terlentang, bendera putih yang tercoret, tertulis ungkapan “Jangan menyerah Indonesia. 
Pengambilan kura-kura dalam iklan bukanlah tanpa tanpa sengaja karena ia adalah 
hewan yang selalu bisa bangkit kembali dari kejatuhan. Kita bukanlah bangsa kecoa 
yang yang tidak bisa berdiri lagi setelah kejatuhan. Pesan iklan meyakinan rakyat 
Indonesia bahwa selalu ada kemudahan setelah setelah kesulitan dengan syarat bahwa 
kita harus tangguh, ulet, sabar, tekun dan tahan uji untuk lolos dari masa yang teramat 
sulit untuk menjadi bangsa yang besar. Pada 3 Januari 1999, Harian Kompas 
mengeluarkan iklan yang sangat bagus dan kreatif. Iklan ini menggambarkan wajah 
anak-anak  Indonesia yang sedang bermain dengan wajah gembira. Di atas tertulis jelas 
huruf yang membentuk kata “One” yang diambil dari penggalan kata “Indonesia”. 
Pesan utama dari iklan ini adalah kita harus belajar dari anak-anak ketika mereka 
sedang bermain. Mereka merasa lepas dan tidak ada rasa saling curiga ketika sedang 
bermain. Mustinya bangsa ini bisa belajar dari anak-anak untuk tetap bersatu.  

Pada bulan yang sama tepatnya 19 Januari 1999, konflik Ambon Pecah. Konflik 
ini jelas berlatar belakang agama antara Muslim dengan Kristen Ambon. Konflik 
berdarah ini mengambil banyak korban jiwa dan harta dari kedua belah pihak. Pada saat 
yang bersamaan sekelompok orang yang dimotori oleh Republik Maluku Selatan (RMS) 
menuntut kemerdekaan.Periode ini juga ditandai oleh lepasnya Timor Timur lepas dari 
Negara Kesatuan Republik Indonesia pada 19 Oktober 1999,  melalui proses 
referendum yang diawasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. 

Iklan-iklan pada periode ini memberikan pesan pentingnya kembali menjaga 
kesatuan bangsa di tengah gejolak konflik di banyak daerah. Masyarakat dihimbau 
untuk membangun saling percaya dan pengertian untuk menghindarkan perpecahan. 
Komunikasi antar anggota masyarakat seharusnya tidak hanya sekedar ucapan tetapi 
juga dengan hati dan pikiran. Pemasang iklan mengingatkan bahwa  kunci dari 
perpecahan adalah tidak lancarnya komunikasi sesama anak bangsa.  

Pada 7 Juni 1999 pemilihan umum (Pemilu) pertama di era reformasi 
diselenggarakan. Pemilu diikuti oleh 48 Partai politik dan dimenangkan oleh Parta 
Demokrsi Indonesia-Perjuangan (PDIP) pimpinan dan Megawati. Pada iklan yang 
dikeluarkan oleh Bank Mandiri terlihat seorang berseragam SD  berikrar di depan sang 
saka merah putih di tengah bumi yang basah, langit yang hitam disertai hujan. Di depan 
sang merah putih, Si anak mewakili anak-anak Indonesia yang lain bertekad untuk tetap 
satu hati, satu negeri yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Latar belakang iklan 
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bermakna bahawa bumi pertiwi sedang bersedih karena berbagai peristiwa yang 
mengancam keutuhan negeri di tengah krsis ekonomi di Asia Tenggara yang 
menghantam sendi-sendi ekonomi Indonesia. Kehadiran iklan dimaksudkan 
membangun kesadaran kepada seluruh lapisan masyarakat  perlunya persatuan dalam 
perkataan dan perbuatan.  

Seluruh komponen bangsa harus bahu membahu untuk mengatasi masalah berat 
yang sedang dihadapi bangsa. Semua ini bisa dilakukan sejauh kita bersatu dengan 
semangat persatuan, saling menghormati dan saling percaya. Pada iklannya di Harian 
Kompas, 17 Agustus 2000, Perusahaan Rokok Jarum berkeyakinan bahwa negeri ini 
telah terkoyak dan ikatan persatuan hampir terlepas. Oleh karena itu kita harus 
menguatkan kembali semangat persatuan di bawah NKRI.  Perusahaan TELKOMdalam 
iklannya di Suara Merdeka, 16 Agustus 2000, berpendapat bahwa kekuatan akan 
tercapai jika semua elemen bangsa diikat dalam suatu kesatuan dengan komunikasi 
sebagai pengikatnya. Pemakaian kata komunikasi jelas sesuai dengan bisnis utama dari 
PT. TELKOM.  Dengan komunikasi berbasis teknologi komunikasi canggih, semuanya 
bisa dibicarakan, dibagi dan masalah bisa dipecahkan. Lidi satu ikatan tidak akan patah. 
Oleh karena itu jangan biarkan terjadinya perpecahan. Demikian PT TELKOM 
berpesan kepada seluruh masyarakat Indonesia. 

Tahun 2000 diliputi banyak peristiwa buruk di Indonesia. Pada tahun ini Rakyat 
Aceh menuntut referendum, amandemen pasal 29 UUD dipersoalkan dan pada 24 
Desember terjadi sejumlah serangan bom di sejumlah gereja di Indonesia. Dalam bidang 
administrasi pemerintahan terjadi peristiwa penting yaitu munculnya Ketetapan MPR 
nomor VI/MPR/2000 dan Ketetapan MPR nomor VII/MPR/2000 yang memisahkan 
Kepolisian RI (POLRI) dari struktur Tentara Nasional Indonesia. Pada 17 Oktober 
Banten diresmikan sebagai provinsi di Indonesia dan 1 Nopember  Ujungpandang 
secara resmi berganti nama menjadi Makassar.  

Jadi jelas pesan iklan memang mereflesikan situasi jamannya, memberikan 
himbauan agar semua elemen bangsa untuk melupakan perbedaan demi persatuan 
Indonesia. Namun pada saat yang bersamaan pemasang iklan juga menawarkan produk 
dagangannya. 

Harus diakui bahwa Perusahaan Rokok Djarum rajin memasang iklan dengan 
pesan menghimbau masyarkat untuk menjaga dan kembali kepada kesatuan Indonesia. 
Pada 13-19 Agustus 2001 Jarum dalam iklannya mengingatkan bahwa berbeda pendapat 
dan sikap adalah hal yang lumrah tapi kita perlu sepakat untuk membangun Indonesia 
satu. Jarum berpendapat bahwa Indonesia adalah sebuah rumah besar yang harmonis 
dan di dalamnya dihuni oleh kedekatan dan kelekatan para warganya. Oleh karena itu 
kita perlu merajut kembali persatuan yang mulai terkoyak. 

Pada tahun yang sama, tepatnya 16 Agustus 2001, Garuda Indonesia memasang 
iklan di harian Kompas. Pesan iklan adalah kita akan runtuh sebagai bangsa Indonesia 
jika bercerai berai. Sabang dan Marauke sebagai suatu simbol luasnya wilayah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia bisa jadi sekedar kenangan jika kita tidak bersatu. Garuda 
berkeyakinan bahwa jasa penerbangan yang mereka berikan akan mampu 
menyumbangkan kesatuan Indonesia.  

Sama dengan Garuda, Accross Asia Multimedia Group dengan iklannya 16 
Agustus 2001 berkeyakinan bahwa kita perlu mempertahankan Sabang dan Marauke 
dengan cara meningkatkan silaturahmi kekerabatan antar suku, antar ras, dan antar 
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agama. Caranya adalah meningkatkan komunikasi. Perusahaan ini berpendapat bahwa 
internet dapat dijadikan solusi komunikasi antar anak bangsa. Perusahaan lain yang rajin 
memasang iklan dengan tema integrasi bangsa adalah TELKOM. Pada 16 Agustus 2001 
di Harian Kompas mengingatkan rakyat Indonesia bahwa diperlukan waktu lama untuk 
membangun negeri ini. Oleh karena jangan biarkan perbedaan kepentingan 
menghacurkannya. Kita perlu bergandengan tangan untuk melajutkan perjuangan 
menuju bangsa besar. 

Pada 16 Agustus 2002 PT. Excelcomindo Pratama dengan ungkapan “Ketika si 
bisu bercerita...”. Iklan ini berpesan bahwa diperlukan hati dan pikiran dalam 
berkomunikasi. Dengan cara ini maka segala perbedaan dimaklumi sebagai suatu 
keragaman yang akan memperkaya Indonesia. Pada 18 Agustus 2002, Sampoerna 
mengeluarkan iklan yang melambangkan Indonesia yang terkoyak dan perlu dirajut 
kembali secara bersama. 

Iklan-iklan pada tahun ini jelas terinspirasi oleh keadaan bangsa yang kurang 
kondusif. Pemboman, tuntutan wilayah untuk berpisah dari negara kesatuan Indonesia 
dan aksi teroris dengan pesan agama terjadi di Indonesia. Para pemasang iklan 
memcoba memberikan kontribusinya dengan cara mengingatkan bangsa Indonesia 
bahwa cara dialog adalah cara terbaik untuk memecahkan masalah perbedaan di negeri 
ini. 

Dari penelusuran data tahun 2003-2007, ditemukan 22 (dua puluh dua) iklan 
yang berhubungan dengan integrasi bangsa. Analisis Iklan Periode 2003-2007. Pada 
iklan di Harian Kompas 16 Agustus 2003, Jarum membuat suatu peringatan yang 
mengejutkan bahwa kita tidak bisa lagi terpaku pada simbol lama yaitu yaitu rantai dan 
merah putih. Jarum beranggapan bahwa kunci kesatuan bangsa sekarang ini tidak cukup 
sekedar simbol tetapi juga karya atau kerja keras.  Pada hari yang sama, di koran yang 
sama, Hoka-Hoka Bento melalui iklannya meminta masyrakat untuk menghentikan 
pertikaian dengan cara saling menyayangi dan bahu membahu untuk membangun 
Indonesia. Panasonic di hari kemerdekaan Indonesia yang ke-58 pada Harian Kompas 
melihat bahwa keanegaragaman harusnya dilihat sebagai  karunia dan modal utama 
untuk membangun dan memajukan Indonesia. Perlu ada kerjamasa sama serentak untuk 
mengangkat Indonesia dari keterpurukan. Pada tahun ini, tepatnya 5 Agustus 2003 
terjadi ledakan bom di Hotel Marriot Jakarta. Sebelumnya pada 1 Februari 2003, Tahun 
Baru Imlek 2552 dan seterusnya dijadikan libur nasional Indonesia.  

Diperlukan latihan serius untuk bisa hidup bersama.ihan untuk mengenal diri 
sendiri dan orang lain. Ungkapan ini terlihat pada iklan yang dikeluarkan oleh Kantor 
Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata pada majalah Tempo, 16 Mei 2004. Indofood 
pada iklan di harian Kompas, 16 Agustus 2004, mengingatkan rakyat Indonesia bahwa 
kita telah menikmati 59 tahun kemerdekaan. Akan tetapi perjalanan masih panjang 
untuk ditempuh untuk mencapai kejayaan bangsa. Oleh karena itu perlu semangat 
persaudaraan dan berkarya untuk mencapainya. 

Pada iklannya 16 Agustus 2004, Kompas memberikan pesan bahwa tidak ada 
cara singkat untuk mencapai kemajuan bangsa. Diperlukan kerja sama, komitmen, dan 
kerja keras untuk mencapainya. Iklan ini menyegarkan ingatan masyarakat bahwa 
negeri ini terlalu indah untuk dirusak. Kembali Jarum pada 16 Agustus 2004 
menampilkan iklan denga gambar piano sebagai simbol keharmonisan antara si hatam 
dan si putih untuk menghasilkan komposisi indah sebuah karya musik. Jarum yakin 
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bahwa perbedaan dalan keharmonisan dapat memajukan negeri.Pada waktu yang sama 
PT Citra Nusa Insan cemerlang (CNI) dalam iklannya menghimbau agar  berpegang 
pada pikiran bersih, semangat kerja sama dan hati yang lapang untuk mencapai 
Indonesia baru yang lebih baik.  

Pada Harian Suara Merdeka, 16 Agustus 2005, Pabrik Semen Gresik dalam 
iklannya berkeyakinan bahwa syarat Indonesia tetap ada adalah persatuan yang kuat. 
Oleh karen itu dibutuhkan tangan kuat dan saling membahu untuk menegakan kembali 
Indonesia. PPPI Pengda Jateng memasang iklan di koran Suara Merdeka, 18 Agustus 
2005 dengan himbauan agar rakyat Indonesia menyatukan cinta dan kasih sayang demi 
keutuhan Ibu Pertiwi. Keutuhan ini bisa dicapai bila kita beriringan dalam berkarya 
tanpa perlu membedakan jenis kelamin, ras dan agama untuk kesatuan Indonesia. 

Pada tahun ini banyak peristiwa cukup menggembirakan yang berhubungan 
usaha untuk mempertahankan kesatuan Indonesia. BNI 46 dalam iklannya 16 Agustus 
2006 di Harian Kompas mengisyaratkan bahwa banyak rasa persatuan kita yang telah 
hilang karena kita tidak lagi saling perduli. Oleh karena itu perlu meraih kembali rasa 
persatuan yang pernah ada tanpa perlu menunggu dengan cara mengakihiri rasa berbeda 
yang tidak perlu di antara kita. Pesan memuja Indonesia sebagai negeri yang indah dan 
besar terlihat pada Iklan PT Gudang Garam, 16 Agustus 2006 di Suara Merdeka. PT. 
Gudang Garam bertekad untuk mempertahankan semua ini dari tangan siapa pun. Duka 
nestapa karena terus didera bencana telah mewarnai perjalanan negeri ini. Ungkapan ini 
jelas terlihat pada iklan Indofood 16 Agustus 2006 di Harian Kompas. Untuk tetap 
bertahan menjadi bangsa yang besar diperlukan cinta dan semangat persaudaraan dari 
seluruh anak negeri. Dengan bersatu dalam karya menjadikan Indonesia sejahtera.  

Bank Central Asia (BCA) pada 16 Agustus 2007 memasang iklan di Harian 
Suara Merdeka dengan himbauan untuk menyatukan cita untuk kegemilangan 
Indonesia. Pada 13-19 Agustus 2007, Pemerintah Kabupaten Merauke mengajak 
masyarakat untuk meraih sukses dengan semangat Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. Dari penelusuran data tahun 2009-2010, ditemukan 5 (lima) iklan yang 
berhubungan dengan integrasi bangsa. Analisis Iklan Periode 2008-2009, Bank 
Niaga_CIMB Group pada  8 Agustus 2008 memasang iklan di Harian Kompas. Iklan 
tersebut pada intinya menggambarkan kebesaran dan kekayaan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia yang harusnya dianggap sebagai anugerah dan sekaligus tanggung 
jawab bersama untuk menjaga kesatuannya. Bank Niaga  yakin bahwa di tangan anak-
anak Indonesia sekarang ini nasib masa depan bangsa ditentukan. Pada hari Sumpa 
pemuda yang Sampoerna memasang iklan di Harian Kompas. Iklan ini menggambarkan 
perjalanan panjang sejarah persatuan Indonesia mulai 28 Oktober 1928 sampai 28 
Oktober 2008. Pesan iklan ini adalah diperlukan waktu panjang untuk membangun 
Indonesia yang satu oleh karena itu kewajiban kita untuk meneruskan dan 
mempertahankannya.  

PT. Gudang Garam sebagai perusahaan yang paling banyak memuat iklan 
dengan tema kesatuan bangsa terlihat selalu terdepan dalam menyajikan iklan kreatif. 
Pada 18 Agustus 2009 Perusahaan yang merupakan salah satu produsen rokok terbesar 
ini memuat iklannya di Harian Kompas dengan pesan bahwa kemerdekaan adalah 
semangat masa kini dan ia adalah pegangan untuk ke mana arah pembangunan 
Indonesia akan dibawa.  
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Kesimpulan 

Pemasang iklan, dalam hal ini perusahaan / korporat tampak berusaha  
menyampaikan pesan-pesannya dalam iklan, berkenaan dengan isu integrasi bangsa 
Indonesia sejak awal Orde Baru (1968) sampai era Reformasi (2008). Pesan-pesan 
tersebut diekspresikan melalui berbagai gambar dan pilihan kata-kata. Pemilihan 
gambar, penggunaan kata-kata tertentu, dan penggabungan antara kata dan gambar, 
telah menghasilkan pesan makna yang mengarah pada bentuk persuasi, ajakan, 
himbauan, refleksi, dan penyadaran akan wacana kesatuan dan persatuan bangsa  
Indonesia yang terus berproses.  

Umumnya data iklan yang ditemukan mengarah pada pesan mempertahankan 
integrasi bangsa di tengah kondisi dan situasi konflik politik dan ekonomi yang 
menurun. Demikian juga dengan gambarnya. Perpaduan antara gambar dan kata 
tersebut juga  menghasilkan nuansa permaknaan yang berbeda dari makna awal gambar 
dan kata yang digunakan. Kata dan gambar yang dipakai umumnya bersifat etnik, 
bersifat pencitraan karakter pejuang, dan masyarakat biasa, yang umumnya terwaikili 
oleh anak-anak, sebagi generasi penerus, dalam berbagai adegan kebersamaan 
masyarakat. Simbol-simbol nasional seperti Bendera Merah-Putih, peta Indonesia,  dan 
Garuda Pancasila juga cukup banyak dipakai. Simbol lain, umumnya berupa benda 
populer yag mengacu kepada nuansa nasionalisme, seperti sapu lidi, rantai, kepalan 
tangan, dan barisan. 

Adanya perkembangan masyarakat, baik dalam hal sosial, ekonomi, politik 
maupun kebudayaan telah mendorong cara ungkap pesan-pesan tentang integritas 
bangsa menjadi lebih kompleks. Iklan-iklan yang didapat dari masa awal tahun 
penelitian (1968-1970-an) boleh dikatakan sangat sederhana, tanpa gambar, dan 
bahasanya pun bersifat langsung tanpa metafora. Akan tetapi sejalan dengan 
perkembangan situasi dan kondisi yang ada, maka penggunaan bahasa teks maupun 
visual menjadi lebih cangggih. Selain iu, adanya kemajuan dalam tehnik dan 
pengolahan desain grafis juga telah membuat tampilan iklan menjadi semakin impresif. 

Iklan-iklan tersebut umumnya dipasang di media pada saat yang sama atau 
berdekatan dengan hari proklamasi atau hari-hari nasional Indonesia lainnya. Dengan 
begitu, pengangkatan issue kesatuan bangsa menjadi relevan dan sesuai dengan 
konteksnya. Walaupun sifatnya berupa iklan layanan masyarakat, akan tetapi karena 
juga menggunakan logo atau merek dagang dari perusahaan pemasang iklan, 
menjadikan iklan tersebut bersifat separuh promosi atau propaganda dari perusahaan 
pemasang iklan yang bersangkutan. 

Penelitian ini juga menemukan adanya bentuk rekayasa perpaduan kata dan 
gambar, ditambah dengan konteks dari pemasangan iklan ini, yang memperkuat pesan 
positif yang ingin disampaikan. Strategi pemasangan iklan dengan tema integrasi 
bangsa di hari-hari peringatan nasional, khususnya hari ulang tahun kemerdekaan 
Republik Indonesia ini tampak ingin menunjukkan bahwa ada kepedulian perusahaan / 
korporat pada issue-issue besar nasional.  

Pada tahun 1998 hingga 2003, di masa reformasi, issue nasional saat itu adalah 
permasalahan integrasi bangsa. Iklan-iklan yang ditemukan pada masa itu mengangkat 
tema kepedulian dan menunjukkan bagaimana perusahaannya turut membangun bangsa, 
membantu terjadinya integrasi bangsa dan memberikan solusi-solusi praktis melalui 
kata dalam iklan, seperti yang kami tunjukan dalam analisis.  Issue besar yang diemban 
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negara dalam mengintegrasikan bangsa seolah-olah juga menjadi bagian dari visi 
perusahaan sehingga tujuan kapitalistik dari perusahaan untuk mengembangkan usaha 
dari korporat dapat masuk ke issue arus utama di tingkat nasional. Konteks issue 
permasalahan sosial dan politik pada masa ketika iklan tersebut dimuat di media massa 
juga akan mempengaruhi faktor kekuatan pencitraan tentang integritas bangsa. Strategi 
ini secara tidak langsung telah mengangkat citra perusahaan atau memberikan citra 
positif perusahaan, menjadi dipercaya, menjadi dekat dengan persoalan di masyarakat, 
dan menjadi berskala nasional. Hal ini merupakan keuntungan pencitraan bagi 
perusahaan yang bersangkutan. 

Iklan-iklan yang dibuat secara langsung menunjukan dan mereflesikan kondisi 
jamannya. Pada iklan yang dibuat sekitar tahun 60-70an, terbesit keinginan dan harapan 
akan masa depan bangsa Indonesia yang akan maju, berkenaan dengan REPELITA dan 
konsep Pemangunan awal Orde Baru. Sementara pada iklan yang dibuat pada masa 
reformasi, terutama pada 1998-2003, isi iklan secara umum berisi rasa keprihatinan atau 
keperdulian pemasang iklan terhadap keadaan bangsa yang porakporanda karena krisis 
moneter yang ditandai jatuh nilai rupiah, tutupnya atau dijualnya perusahaan besar atau 
konglomerat, dan harga kebutuhan pokok yang meroket. Penelitian ini juga melihat 
bahwa di tengah kemerosotan ekonomi, ternyata masih ada perusahaan yang mau 
memasang iklannya, berkenaan dengan hari besar nasional dan isu intagrasi bangsa. 
Mereka adalah perusahaan rokok, telekomunikasi, media, penerbangan dan minuman 
kemasan. 

Pemasang iklan selalu menyisipkan produknya di tengah pesan-pesan integrasi 
bangsa dengan cara terkesan samar. Pemikirannya adalah bahwa produk mereka 
diyakini akan mampu menyambung, memperkokoh kesatuan Indonesia. Seperti produk 
penerbangan dan telekomunikasi yang memanfaatkan hari kemerdekaan Republik 
Indoensia sekaligus untuk berpromosi. 

Dari analisis dapat disebutkan bahwa suatu perusahaan dapat memberikan 
kontribusi untuk menjaga persatuan Indonesia melalui iklan layanan masyarakat yang 
dipasang di media massa cetak.. tindakan itu adalah sebagai wujud tanggung jawab 
sosial mereka. Dengan demikian, di samping iklan yang mereka buat, perusahaan dapat 
juga melakukan cara lain untuk menjaga kesatuan bangsa. 
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