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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

IV.1 Iklan rokok U Mild edisi Kode Cowok versi “Tiap Luka Punya Cerita” 

  

Gambar IV.1 Iklan Scene 1 
(sumber gambar: www.youtube.com) 

 

Gambar diatas merupakan adegan pertama dari iklan rokok Umild edisi kode cowok 

versi “Tiap Luka Punya Cerita”, pengambilan gambar menggunakan jarak long shot 

serta terdapat pergerakan tracking shot yaitu track in (maju), pada 1 detik dari total 

durasi 14 detik. 

Terlihat tiga orang cowok yang berada di dalam suatu ruangan. cowok berada di 

sebelah kiri merupakan talent A, cowok yang berada di tengah merupakan talent B, 

dan cowok yang berada di sebelah kanan merupakan talent C. Terdapat locker besi, 

tiga buah figura, kipas angin, tempat mandi serta langit yang gelap terlihat dari ventilasi. 

 Denotasi 

Terlihat tiga orang cowok yang sedang berada di ruang ganti pakaian 

olahraga (terlihat dari adanya berbagai furniture ruang tempat ganti olahraga). 

Talent A sedang duduk dan menali tali sepatunya, talent B sedang berdiri sambil 

minum dan talent C sedang melepas jam tangan di tangan kirinya. 

 

 Konotasi 

Setiap hari cowok memiliki segudang aktivitas. Maka dari itu mereka 

melakukan olahraga di malam hari untuk menjaga kebugaran tubuh. Malam hari 

merupakan waktu luang bagi cowok dalam keseharian mereka. 

Penyedia layanan tempat olahraga menyediakan ruang ganti yang 

berisikan locker (untuk menyimpan barang – barang konsumen agar aman), 

A 

B 

C 

http://www.youtube.com/
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kamar mandi (untuk membilas badan yang berkeringat) untuk menunjang 

aktivitas olahraga bagi para konsumennya. Adanya fasilitas ruang ganti juga 

dapat menjadi tempat berkumpul dan bersosialisasi bagi para konsumen untuk 

melepas lelah setelah berolahraga.  

Terlihat tiga orang cowok yang akan memulai aktivitas olahraga. Talent A 

sedang memakai sepatu olahraga. Biasanya seseorang mengganti alas kaki 

mereka dengan sepatu olahraga karena sepatu olahraga di khususkan untuk 

berolahraga dan dapat melindungi kaki dari cedera lebih baik dari alas kaki 

lainnya. Talent B sedang minum, biasanya sebelum melakukan aktivitas 

olahraga dianjurkan untuk meminum air mineral sebanyak 250 ml – 300 ml guna 

mengembalikan cairan tubuh yang hilang sebelum berolah raga agar berada 

pada kondisi normal. Adapun suplemen – suplemen lain dan susu yang biasa di 

minum orang yang rutin berolahraga guna menambah stamina dan membantu 

pembentukan otot tubuh. Talent C sedang melepas jam tangan, biasanya 

seseorang yang memiliki aktivitas penuh pada saat pagi – sore hari 

membutuhkan jam tangan guna untuk petunjuk waktu yang efisien serta dapat 

membuat penampilan lebih elegant. Akan tetapi pada saat berolahraga jam 

tangan tidak di perlukan. Selain akan mengganggu pergerakan juga dapat 

meningkatkan resiko jam tangan itu rusak karena terbentur. Dianjurkan melepas 

jam tangan pada saat berolahraga karena biasanya sudah di sediakan jam 

dinding untuk melihat waktu.  

Jarak kamera long shot sering kali digunakan sebagai estabilishing shot 

yaitu shot pembuka sebelum digunakan shot – shot yang berjarak lebih dekat 

serta pergerakan kamera tracking shot yaitu track in (maju) yang berguna untuk 

mengajak audiens untuk masuk ke dalam cerita yang terdapat dalam iklan televisi 

Umild edisi kode cowok versi “Tiap Luka Punya Cerita”. 
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Gambar IV.2 Iklan Scene 2 
(sumber gambar: www.youtube.com) 

 

Gambar diatas merupakan adegan kedua dari iklan rokok Umild edisi kode cowok  versi 

“Tiap Luka Punya Cerita”, pengambilan gambar menggunakan jarak medium long shot 

serta terdapat pergerakan panning right (kamera bergerak memutar kiri ke kanan), 

pada 2 detik dari total durasi 14 detik. 

Terlihat tiga orang cowok yang berada di dalam suatu ruangan. Terdapat locker besi, 

tiga buah figura, kipas angin, tempat mandi serta langit yang gelap terlihat dari ventilasi. 

 Denotasi 

Terlihat dua orang cowok talent B dan talent C yang sedang berbincang – 

bincang. Talent A memperhatikan perbincangan yang dilakukan oleh talent B dan 

talent C. ketiga talent berada di ruang ganti pakaian olahraga (terlihat dari adanya 

locker dan tempat mandi) dimalam hari terlihat dari lampu yang menyala serta 

langit yang gelap terlihat dari diluar ventilasi. Talent A duduk sambil melihat bekas 

luka yang berada di lengan talent C. Talen B yang bertelanjang dada mengenakan 

handuk di leher dan memakai celana pendek olahraga dengan tangan kanan 

memegang botol minum dan tangan kiri menunjuk bekas luka yang ada di tangan 

kiri talent C. Talent C mengangkat lengan kirinya dan melihat bekas luka yang 

berada di lengan kirinya. 

 

 Konotasi 

Cowok merupakan pribadi yang mudah untuk bersosialisasi dengan 

seseorang yang tidak dikenal. Dengan memiliki kesamaan kegemaran yaitu 

olahraga, membuat para cowok yang berada di dalam ruang ganti olahraga lebih 

mudah untuk memulai komunikasi. Gesture talent A duduk sambil melihat bekas 

http://www.youtube.com/
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luka yang berada di lengan talent C menunjukan bahwa ia sedang memperhatikan 

pembicaraan yang di lakukan oleh pria yang berada di tengah dan di kanan tentang 

bekas luka yang ada di lengan kanan talent C.  

Gesture talent B menunjuk talent C, merupakan respon agresif seseorang 

untuk melihatkan otoritasnya di suatu tempat atau forum dalam hal ini di ruang 

ganti pakaian olahraga. Senyuman meremehkan yang di lakukan talent B 

menandakan orang yang sombong, kerap menganggap remeh orang lain, seolah 

– olah tidak ada rasa hormat sama sekali kepada talent C. Ekspresi ini biasanya 

ditujukan dengan gerakan menaikkan satu sudut bibir. Kaki naik satu, menunjukan 

bahwa talent B sedang merasa santai juga nyaman dengan keadaannya. Hati 

yang sedang gembira. Meletakan kaki diatas kursi adalah salah satu bentuk 

penguasaan satu wilayah atau lingkungan sekitar oleh seseorang. Ini adalah 

bentuk penguasaan yang sangat kelihatan walaupun tanpa kata – kata, jadi dapat 

disimpulkan cowok ini merupakan orang yang sering datang dan berolahraga di 

tempat ini. 

Talent B mengenakan handuk dileher, digunakan untuk mengusap 

keringat, kompres es saat terjadi cidera, mengeringkan atau membersihkan 

peralatan olahraga dari kotoran dan keringat dan menjadi pelapis antara tangan 

dan peralatan nge-gym. Memegang botol minum di tangan kanan dapat di artikan 

talent B sudah selesai melakukan aktivitas minum air menggunakan tangan 

kanannya. Berbadan atletis (sixpack) atau macho pada saat olahraga hanya 

menggunakan celana pendek yang simple dengan badan yang tegap dan berorot, 

cowok ini memiliki sifat tidak peduli dengan orang lain dan bangga untuk 

menunjukan kepada orang lain atas hasil yang telah dia raih.  

Gesture talent C yang mengangkat lengan kiri serta melihat bekas luka 

yang berada di lengan kirinya menunjukan bahwa ia sedang menanggapi 

pertanyaan yang dilontarkan talent B tentang bagaimana ia mendapatkan bekas 

luka tersebut. Cowok identik dengan hal – hal yang memacu adrenalin, hal tersebut 

terkadang meninggalkan bekas luka pada anggota tubuh mereka. Tak terkecuali 

pada bagian lengan. Dengan adanya bekas luka dapat membantu cowok untuk 

mengingat kejadian yang pernah mereka alami saat mendapatkan bekas luka 

tersebut. 

Jarak kamera medium long shot, memperlihatkan tubuh cowok yang 

terlihat dari pinggang ke atas, gesture serta ekspresi wajah pada ketiga talent 
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mulai tampak. Hal ini ditujukan agar audiens mulai mengetahui jalan cerita dari 

iklan ini, dimana talent B menunjuk dan mempertanyakan bagaimana talent C 

mendapatkan bekas luka yang ada di lengan kirinya.  Pergerakan kamera panning 

right dengan kecepatan yang biasa (kamera bergerak memutar kiri ke kanan) 

dengan posisi kamera statis digunakan untuk mengikuti pergerakan seseorang 

karakter pada talent B. Hal itu menunjukan bahwa Talent B merupakan fokus 

utama dari frame ini serta menjalankan peran dengan cara tenang. Latar belakang 

ruang ganti blur dan masih terlihat tampak jelas, berfungsi sebagai penanda 

bahwa kejadian berada di ruang ganti olahraga.  
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Gambar IV.3 Iklan Scene 3 
(sumber gambar: www.youtube.com) 

 

Gambar diatas merupakan adegan ketiga dari iklan rokok Umild edisi kode cowok versi 

“Tiap Luka Punya Cerita”, pengambilan gambar menggunakan jarak long shot serta 

terdapat pergerakan tracking shot yaitu track in (maju), pada 4 detik dari total durasi 14 

detik. 

Terlihat tiga orang cowok yang berada di suatu tempat yang gelap dan terdapat sebuah 

motor.   

 Denotasi 

Terlihat ketiga talent yang berada di suatu tempat yang gelap. Talent A dan 

talent B sedang mengamati talent C. Talent C menjadi fokus utama dari talent A 

dan talent B. Talent C yang sedang tergelincir saat berkendara terlihat dari talent 

C yang mengenakan helm, jaket kulit, celana panjang dan bersepatu serta posisi 

motor yang sedang menyala dan terjatuh. 

 Konotasi 

Terlihat tiga orang cowok berada di suatu tempat yang gelap. Tempat yang 

gelap digambarkan sebagai suatu tempat imajinasi dimana talent C sedang 

bercerita bagaimana ia mendapatkan bekas luka yang berada di tangan kirinya. 

Talent A dan talent B sedang menyimak cerita talent C dengan arah pandangan 

fokus pada kegiatan yang sedang di lakukan talent C, terlihat dari sorotan lampu 

yang mengarah pada kegiatan yang dilakukan oleh talent C. Talent C mengenakan 

helm, jaket, celana panjang, bersepatu sedang mengendarai motor dan jatuh 

tergelincir. Hal ini menandakan bahwa talent C mendapatkan bekas luka ketika ia 

sedang mengendarai sepeda motor dan mengalami insiden kecelakaan yang 

mengakibatkan ia tergelincir dan jatuh ke arah kiri. Ketika terjatuh talent C 

C 

A 

B 
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menahan tubuhnya menggunakan tangan kiri, sehingga talent C mendapatkan 

luka yang pada akhirnya menjadi bekas luka di tangan kirinya. 

Jarak kamera long shot terlihat dari tubuh talent C yang terlihat jelas dari 

kepala – kaki serta background hitam yang dominan serta pergerakan kamera 

tracking shot yaitu track track in (maju), dimana pergerakan kamera ini 

memperlihatkan bagaimana talent C menjadi fokus utama dengan ia menceritakan 

bagaimana ia mendapatkan bekas luka ketika mengendarai sepeda motor. 
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Gambar IV.4 Iklan Scene 4 
(sumber gambar: www.youtube.com) 

 

Gambar diatas merupakan adegan keempat dari iklan rokok Umild edisi kode cowok 

versi “Tiap Luka Punya Cerita”, pengambilan gambar menggunakan jarak medium shot 

serta terdapat pergerakan pan right (kiri ke kanan), pada 5 detik dari total durasi 14 

detik. 

Terlihat tiga orang cowok yang berada di suatu ruangan. Terdapat wastafel serta 

cermin yang berada di belakang kedua cowok tersebut. 

 Denotasi 

Terlihat dua cowok yang sedang berbincang di ruang ganti olahraga serta 

satu cowok lain yaitu talent A yang terlihat dari pantulan cermin wastafel ikut 

menyimak pembicaraan. Talent C menggunakan kaus tanpa lengan dan jaket 

tanpa lengan sedang menunjuk luka yang berada di wajah kanan talent B. 

 Konotasi 

Wastafel dan cermin merupakan tempat membersihkan diri (cuci muka, 

cuci tangan), letaknya menempel pada dinding dan dilengkapi dengan keran air 

yang berguna untuk melihat penampilan serta menambah kesan luas dari ruang 

ganti olahraga tersebut. 

Gesture talent B berdiri tegap dan pandangan lurus serta menatap 

langsung ke mata talent C, dengan tatapan intim dimana dengan melalui tatapan 

intim akan terjalin komunikasi yang lebih dekat pada talent B. Rambut talent B 

model rambut pria cepak melambangkan pribadi yang tegas dan kuat. Ia sangat 

menyukai hal-hal yang berhubungan dengan tantangan. Menurutnya hidup ini 

indah jika ada tantangan dan berhasil menaklukannya. Hal ini sejalan dengan 

bentuk tubuh atletisnya yang berarti dia menyukai tantangan untuk mengangkat 

beban yang berat. 

http://www.youtube.com/
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Gesture talent C pandangan menuju kearah talent B dengan memiringkan 

kepala saat berkomunikasi yang memperhatikan dengan serius goresan luka yang 

berada di wajah talent B. Mulut terbuka pada talent C dimana seseorang tertarik 

degan tema pembicaraan goresan yang ada di wajah talent B dan menganggap 

tema pembicaraan penting untuk dirinya. Tangan menunjuk kearah luka gerakan 

menunjuk yang dilakukan oleh talent C adalah respon agresif seseorang untuk 

melihatkan otoritasnya di suatu tempat atau forum. Gerakan ini bisa bermakna 

atau bahasa tubuh untuk menyanggah pendapat orang lain dalam hal ini 

menanggapi pertanyaan dan menanyakan hal yang sama dari talent B pada scene 

sebelumnya. 

Talent C memakai kaus tanpa lengan dan jaket tanpa lengan merupakan 

ciri cowok yang menyukai fashion bergaya sporty. Dia dikenal sebagai orang 

yang tidak bisa diam, aktif dan asyik dengan dunianya sendiri. Gaya fashion ini 

juga menggambarkan pribadi yang acuh akan sekitar ketika melakukan hal yang 

mereka sukai dalam hal ini berolahraga. Terlihat rambut talent C diikat, di 

maksudkan agar rambut cowok tersebut tidak mengganggu saat berolahraga dan 

menimbulkan rasa gerah.  

Jarak kamera medium shot, memperlihatkan tubuh kedua cowok  dari 

pinggang ke atas serta memperlihatkan ekspresi wajah serius, bekas luka pada 

talent B dan ekspresi serius pada talent C yang berada di sebelah kanan saat 

menanyakan bekas luka kepada talent B. Pergerakan kamera pan right (kiri ke 

kanan) ingin memperlihatkan bahwa talent B yang menjadi fokus utama 

merupakan seseorang yang kuat, terlihat dari otot lengan yang besar serta wajah 

ekspresi wajah yang serius saat menanggapi pertanyaan dari talent C. 

Background blur  terlihat pula talent A melalui pantulan dari cermin yang sedang 

melihat percakapan antara talent B dan talent C, juga terlihat dari kamera yang 

ingin menampilkan ekspresi wajah kedua cowok, tangan yang sedang menunjuk 

bagian bekas luka yang berada di muka talent B dan blur tersebut berfungsi untuk 

memusatkan perhatian pada talent B dan talent C. 
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Gambar IV.5 Iklan Scene 5 
(sumber gambar: www.youtube.com) 

 

Gambar diatas merupakan adegan kelima dari iklan rokok Umild edisi kode cowok  

versi “Tiap Luka Punya Cerita”, pengambilan gambar menggunakan jarak medium shot 

serta terdapat pergerakan pan left (kanan ke kiri), pada 6 detik dari total durasi 14 detik. 

Terlihat empat orang cowok yang berada di suatu tempat yang gelap dan terdapat 

sebuah kaca etalase yang pecah.   

 Denotasi 

Terlihat ketiga talent yang berada di suatu tempat yang gelap dan terdapat 

satu cowok lain dalam scene tersebut. Talent A dan talent C sedang mengamati 

talent B. Talent B menjadi fokus utama dari talent A dan talent C. Talent B yang 

sedang terlempar akibat pukulan dari cowok yang berada di sebelah kanan. Ketika 

terlempar akibat pukulan talent B membentur kaca etalase, kaca tersebut pecah 

dan mengenai pelipis matanya. Talent B dan cowok yang berada di sebelah kanan 

mengenakan kaos dan bercelana panjang yang dapat diartikan mereka sedang 

berada di tempat umum. 

 Konotasi 

Terlihat tiga orang cowok berada di suatu tempat yang gelap. Tempat yang 

gelap digambarkan sebagai suatu tempat imajinasi dimana talent B sedang 

bercerita bagaimana ia mendapatkan bekas luka yang berada pelipis mata 

kanannya. Talent A dan talent C sedang menyimak cerita talent B dengan arah 

pandangan fokus pada kegiatan yang sedang di lakukan talent B. Talent B 

mengenakan kaus dan celana panjang telah menerima pukulan dari cowok yang 

berada di sebelah kanan dan membentur etalase kaca hingga pecah. Hal ini 

menandakan bahwa talent B mendapatkan bekas luka ketika ia sedang berkelahi 

dengan cowok yang berada di sebelah kanan di tempat umum. Ketika membentur 

B   

C   

A   

http://www.youtube.com/
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kaca talent B terkena serpihan kaca yang melukai pelipis mata kanannya yang 

pada akhirnya menjadi bekas luka yang ada di pelipis mata kanannya. 

Jarak kamera medium shot terlihat dari tubuh cowok yang berada sebelah 

kanan dari pinggang ke atas serta background hitam yang dominan. Gesture 

memukul dan ekspresi muka tampak jelas dari cowok yang berada di sebelah 

kanan serta talent B yang telah menerima pukulan dari cowok tersebut. 

Pergerakan kamera pan left (kanan ke kiri) dengan pergerakan kamera secara 

horizontal dari kanan ke kiri memperlihatkan bagaimana talent B menjadi fokus 

utama dengan ia menceritakan bagaimana ia mendapatkan bekas luka ketika 

berkelahi di tempat umum. 
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Gambar IV.6 Iklan Scene 6 
(sumber gambar: www.youtube.com) 

 

Gambar diatas merupakan adegan keenam dari iklan rokok Umild edisi kode cowok 

versi “Tiap Luka Punya Cerita”, pengambilan gambar menggunakan jarak medium long 

shot serta terdapat pergerakan crane shot dari atas ke bawah, pada 9 detik dari total 

durasi 14 detik. 

Terlihat tiga orang cowok yang berada di sebuah ruangan. Terdapat locker besi dan 

tempat duduk. 

 Denotasi 

Terlihat ketiga talent yang sedang berada di ruang ganti olahraga yang 

berisikan locker tempat menyimpan barang dan kursi untuk duduk dan beristirahat. 

Talent B dan talent C yang sedang berdiri memiliki gesture yang sama yakni 

pandangan dan tubuh mengarah ke arah talent A yang sedang duduk di depan 

mereka. Talent A dengan tangan kanannya menunjuk ke arah dada serta kepala 

menengadah dengan tatapan menuju kea rah talent B lalu talent C. 

 Konotasi 

Terlihat ketiga talent yang sedang berada di ruang ganti olahraga dengan 

talent A menceritakan bekas luka yang ia dapat kepada talent B dan talent C. Hal 

tersebut terlihat dari kepala talent A yang menengadah dan melihat talent B lalu 

talent C. Talent B dan talent C pun tertarik untuk mengetahui bagaimana talent A 

mendapatkan bekas luka yang berada di dada, terlihat dari gesture tangan kanan 

talent A yang menunjuk ke arah dada kirinya. 

Terkadang luka tidak selalu meninggalkan bekas luka pada anggota tubuh. 

Talent A menceritakan bagaimana ia mendapatkan luka yang membekas di 

hatinya yang nampak dari gesturenya menunjuk dada. Terlihat raut wajah yang 

serius pada talent A yang menandakan bagaimana ia merasa sakit ketika 

mendapat luka yang membekas pada perasaannya. 

http://www.youtube.com/
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Jarak kamera medium long shot terlihat dari tubuh talent A dari bawah lutut 

sampai ke atas. Talent A yang berada di tengah karena menjadi fokus utama pada 

scene ini dengan ia bercerita bagaimana bisa mendapatkan bekas luka yang ada 

di dadanya. Pergerakan kamera crane shot dari atas ke bawah secara vertikal, 

menunjukan objek yang rendah atau berada di bawah didepan seorang karakter 

(kamera). Terlihat dari talent A yang sedang duduk dan bercerita sedangkan talent 

B dan talent C menyimak cerita dari talent A. 
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Gambar IV.7 Iklan Scene 7 
(sumber gambar: www.youtube.com) 

 

Gambar diatas merupakan adegan tujuh dari iklan rokok Umild edisi kode cowok versi 

“Tiap Luka Punya Cerita”, pengambilan gambar menggunakan jarak medium close up, 

serta terdapat pergerakan tracking shot  yaitu track in (maju) pada 10 detik dari  total 

durasi 14 detik. 

Cowok yang sedang berada di sebuah ruang ganti pakaian olahraga sedang 

memegang sebuah foto dan wajah sedikit menghadap ke arah atas.  

 Denotasi 

Cowok yang sedang duduk di ruang ganti olahraga terlihat dari locker 

tempat menyimpan barang bawaan ketika sedang melakukan olahraga dan posisi 

wajah yang sedikit menghadap ke atas guna berbincang dengan dua orang cowok 

lain. Cowok tersebut mengambil foto dari saku kirinya dan menunjukan foto wanita 

kepada dua orang cowok yang berada di depannya.  

 Konotasi 

Pakaian yang dikenakan pria adalah kaus, biasanya cowok yang gemar 

mengenakan kaus ini tergolong tipe cowok yang simpel dengan konsep hidup 

sederhana dalam menjalani segala hal, apa adanya namun sangat menyukai 

kebebasan dan tidak suka terjebak dalam rutinitas. Sesosok tipe cowok yang royal 

dengan uang terutama untuk teman dan keluarga. Selain itu, mereka juga bisa 

serius ketika sedang menghadapi suatu persoalan tertentu. 

Alasan saku baju atau kemeja berada di sisi kiri ternyata bukan hanya 

sebagai gaya atau mode tapi juga mengacu pada keselamatan karena jantung 

berada di sebelah kiri. Jantung merupakan organ penting bagi manusia. Jika 

seseorang menyimpan barang berharga bagi dirinya di saku kaus dapat di artikan 

http://www.youtube.com/
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bahwa benda tersebut merupakan hal yang sangat penting bagi dirinya tak 

terkecuali foto seseorang. 

Gesture ekspresi wajah sedih terlihat saat cowok ini saat mengambil foto 

dan sesudah saat dia menunjukan foto cewek tersebut kepada 2 cowok yang 

sedang melihat foto itu. Wajah kekecewaan atau sedih muncul karena kehilangan 

sosok cewek yang berada di foto itu dengan ekspresi mata yang kehilangan fokus 

serta sisi bibir sedikit ditarik kebawah. Kepala miring dan menghadap ke atas 

karena cowok ini sedang serius dengan topik yang dia bicarakan kepada dua 

cowok yang berdiri di hadapannya dan tanpa di sadari pergerakan ini cowok 

tersebut merasa nyaman karena dia juga menceritakan luka pada perasaannya 

kepada dua cowok tersebut. Kumis cowok tersebut merupakan jenis Goatee & 

moustache dimana biasanya pemilik kumis ini memiliki aura liar seorang pria, 

namun sebenarnya dia memiliki hati yang sangat lembut 

Jarak kamera medium close up, terlihat dari tubuh talent A dari dada ke 

atas. Dengan menampilkan detail ekspresi wajah talent A yang menceritakan 

bekas luka pada kehidupannya bersama cewek yang ada di foto dengan tangan 

mengambil dan menunjukan foto seorang cewek yang berada di saku sebelah kiri. 

Pergerakan kamera tracking shot yaitu track in (maju) menunjukan bahwa talent A 

yang sedang bercerita menjadi fokus utama pada scene ini.  
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Gambar IV.8 Iklan Scene 8 
(sumber gambar: www.youtube.com) 

 

Gambar diatas merupakan adegan delapan dari iklan rokok Umild edisi kode cowok  

versi “Tiap Luka Punya Cerita”, pengambilan gambar menggunakan jarak medium 

close up, serta terdapat pergerakan tracking shot yaitu track out (mundur) dan track 

right pada 14 detik dari total durasi 14 detik. 

Cowok yang berada di sebelah kiri menunjukan sesuatu kepada dua cowok yang 

berada di depannya dengan wajah menghadap ke arah audience. Terdapat tulisan 

kode cowok #182, tiap luka punya cerita, cowok Umild lebih tau, peringatan rokok 

membunuhmu, gambar orang merokok dengan asap yang membentuk tengkorak serta 

18+. 

 Denotasi 

Disebuah ruang ganti pakaian olahraga (terlihat dari adanya locker tempat 

menyimpan barang – barang saat berolahraga), cowok yang berada di sebelah kiri 

menunjukan foto cewek (terlihat dari scene sebelumnya) kepada kedua cowok 

yang berada di depannya. Terdapat tulisan terdapat tulisan kode cowok #182, tiap 

luka punya cerita, cowok u mild lebih tau, peringatan rokok membunuhmu, gambar 

orang merokok serta 18+. 

 Konotasi 

“Kenapa kamu bisa mendapatkan luka itu? Apakah itu sakit?”, merupakan 

pertanyaan yang sering terlontar dari mulut seseorang ketika melihat bekas luka 

yang ada di anggota tubuh lawan bicara terutama di kalangan para cowok. Akan 

tetapi cowok yang di kenal menyukai hal – hal yang memacu adrenalin dan 

beresiko mendapatkan luka di tubuh juga merasakan sakit pada perasaannya dan 

hal tersebut terkadang diceritakan pada cowok lain guna meringankan perasaan 

dan bertukar pendapat atas masalah yang sedang dihadapi. Jadi Terdapat tulisan 

http://www.youtube.com/


44 
 

kode cowo #182 yang merupakan series dari iklan tersebut. Terdapat pula tulisan 

tiap luka punya cerita, dimana setiap luka fisik yang meninggalkan bekas pada 

anggota tubuh maupun luka perasaan yang tidak terlihat bekas lukanya itu 

memiliki makna dan cerita masing – masing. 

Cowo Umild lebih tau karena iklan ini menunjukan bahwa rokok Umild 

merupakan representasi pria dewasa awal, dimana pria dewasa awal (cowok) 

dapat merasakan luka akan tetapi dapat menceritakan luka tersebut dengan 

tersenyum dan tulisan Cowo Umild lebih tau memiliki background biru agar 

aduiens mengerti bahwa ini adalah iklan dari rokok Umild. Gambar orang yang 

merokok dengan asap yang membentuk tengkorak sebagai sebuah peringatan 

bahwa merokok bisa membawa kematian dan gambar tengkorak tersebut menjadi 

gambaran akibat dari merokok. ‘Rokok Membunuhmu’. Subjek berupa nomina 

konkret ‘rokok’ ditambah predikat verba ‘membunuh’. Secara tersurat, ‘Rokok 

Membunuhmu’ berarti ‘benda berwujud yang berbahaya yang bisa membunuh 

seseorang’. Namun, secara tersirat bermakna ‘jangan sekali-kali Anda menyentuh 

atau mendekati rokok, apalagi mengisapnya’. Kedua: ‘Merokok Membunuhmu’. 

Subjek dan predikat sama-sama berupa verba ‘merokok’ dan ‘membunuh’. 

Merokok berarti mengisap rokok, sedangkan membunuh berarti menghilangkan 

(menghabisi; mencabut) nyawa. Orang yang mengisap rokok dibagi atas dua: 

mainstream atau perokok aktif (orang yang mengisap rokok) dan backstreaming 

atau perokok pasif (penikmat asap rokok yang bergentayangan di udara). 

Dikabarkan bahwa perokok pasif lebih berbahaya dibandingkan perokok aktif. 

Hal ini perlu ditulis dalam setiap pembuatan iklan televisi yang 

mempromosikan product rokok. 18+ atau bisa disebut juga usia diatas delapan 

belas tahun merupakan usia yang boleh membeli dan menggunakan product rokok 

secara sah sesuai peraturan yang di atur oleh pemerintah, dimana usia delapan 

belas tahun ke atas merupakan usia dimana organ tubuh manusia sudah siap 

menerima racun asap rokok. 

Jarak kamera medium close up, terlihat pada  tubuh talent A dari dada ke 

atas dengan latar belakang yang tidak lagi dominan sedang berbincang dan 

menunjukan foto cewek pada talent B dan talent C. Serta  terdapat pergerakan  

tracking shot yaitu track out (mundur) dan track right, pandangan talent A menuju 

ke arah audiens serta Terdapat tulisan kode cowok #182, tiap luka punya cerita, 

cowok Umild lebih tau menandakan bahwa iklan ini merupakan iklan rokok Umild 
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yang merupakan representasi pria dewasa awal yang dapat pula mendapatkan 

luka yang membekas pada perasaan. 

Kesimpulan 

Berdasarkan temuan denotasi dan konotasi pada iklan Umild edisi kode cowok 

versi Tiap Luka Punya Cerita terbukti bahwa iklan ini merepresentasikan pria dewasa 

awal. Pria dewasa awal adalah seseorang yang berusia 18 tahun sampai 40 dan 

berorientasi pada pencarian pasangan hidup yang diharapkan akan berujung 

pembentukan rumah tangga. Penggambaran pria dewasa awal dalam iklan ini melalui 

adegan yang ada pada setiap scene dan di perkuat oleh dimensi jarak serta pergerakan 

kamera. 

Representasi pria dewasa awal yang terdapat dalam iklan ini terdiri dari beberapa 

aspek yaitu kegiatan, tempat, dan topik yang dibahas oleh para talent. Ketiga talent 

akan melakukan kegiatan olahraga dimalam hari, terlihat dari pakaian yang dikenakan 

serta latar belakang yang merupakan tempat ganti olahraga. Topik yang menjadi 

bahasan ketiga talent adalah bekas luka. Bekas luka identic dengan pria karena timbul 

dari kegiatan yang berbahaya dan memacu adrenalin. Hal tersebut terlihat dari luka 

yang didapat talent C akibat jatuh, saat berkendara motor dan talent B yang 

mendapatkan bekas luka dalam perkelahian di tempat umum. 

Terkadang luka tidak meninggalkan bekas pada anggota tubuh. Hal ini di alami 

pada talent A yang mendapatkan bekas luka pada perasaannya. Hal tersebut 

ditunjukan melalui cerita dari talent A tentang kekasihnya melalui foto yang ia ambil 

dari saku bajunya dan di ceritakan pada talent B dan talent C. Dengan kata lain iklan 

ini mengatakan bahwa tidak hanya wanita tetapi pria juga dapat terluka perasaannya.  

Jadi Umild ingin merepresentasikan produknya yang merupakan rokok bagi pria 

dewasa awal. Umild tahu bahwa pria dewasa awal juga dapat terluka perasaannya. 

Luka pada perasaan ini akibat dari hubungan dengan lawan jenis yang terkadang harus 

berhenti ditengah jalan karena suatu sebab. 
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IV.2 Iklan rokok U Mild edisi Kode Cowok versi “Pinter Bagi Waktu” 

  

Gambar IV.9 Iklan Scene 1 
(sumber gambar: www.youtube.com) 

 

Gambar diatas merupakan adegan pertama dari iklan rokok Umild edisi kode cowok 

versi “Pinter Bagi Waktu”, pengambilan gambar menggunakan jarak long shot, serta 

terdapat pergerakan pan right (kiri ke kanan) pada 1 detik dari total durasi 14 detik. 

Terlihat seorang cowok dan cewek berada dalam suatu ruangan. Terdapat berbagai 

furniture seperti meja, kursi, lilin, serta lampu yang menyala. Di sekitar cowok dan 

cewek terdapat tiga orang lain yang sedang duduk dan berdiri.  

 Denotasi 

Cowok dan cewek yang sedang berada di sebuah restoran (terlihat dari 

banyaknya meja dan kursi, orang lain yang sedang makan serta pelayan yang 

akan mengantar pesanan makanan) di malam hari terlihat dari lilin dan lampu yang 

menyala. Cowok yang berada di sebelah kiri mengenakan kemeja bermotif garis 

dan sweater dan Cewek yang berada di sebelah kanan mengenakan dress polos 

tanpa motif.  

 Konotasi 

Sebagai sepasang kekasih masa kini makan malam di sebuah restoran 

merupakan suatu hal yang romantic. Pagi – sore hari merupakan waktu produktif 

dimana seseorang beraktifitas / bekerja. Maka dari itu waktu malam hari di pilih 

karena merupakan waktu di mana seseorang sedang dalam waktu luang / tidak 

sedang bekerja dan hal ini biasanya di manfaatkan sepasang kekasih untuk 

bertemu dalam kegiatan makan malam. 

Cafe atau restoran masa kini tidak hanya menyajikan menu masakan yang 

enak di lidah, akan tetapi mereka juga memperhatikan desain interior yang enak 

http://www.youtube.com/
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di pandang agar dapat menarik perhatian pengunjung.  Di dalam café / restoran 

tersebut terdapat hiasan yang unik serta penambahan lilin yang menyala di setiap 

meja di tambah beberapa lampu yang redup menemani pengunjung dalam 

menyantap makanan. Dengan suasana demikian sangat sesuai untuk percakapan 

yang intim, itulah megapa aktivitas kencan akan lebih romantic di café atau 

restoran tersebut. 

Pakaian yang digunakan cowok yaitu kemeja garis dan sweater. Dari 

penampilannya, terlihat kalau tipe cowok ini suka bergaya preppy (simple / klasik) 

dan bukan berarti dia tidak peduli dengan penampilan. Biasanya, cowok tersebut 

punya standar tinggi soal penampilan dan sikapnya lebih idealisme dan tipe ini 

identik dengan cowok yang cerdas dan pintar. Sedangkan pakaian yang di 

kenakan wanita adalah mengenakan dress polos tanpa motif yang memiliki 

karakter kasual, cenderung santai, bebas dan terbuka, memiliki pribadi yang 

sederhana dan rendah hati. 

Jarak kamera long shot, terlihat pada tubuh cowok dan cewek dari atas 

kepala hingga kaki yang tampak jelas namun latar belakang masih dominan. Shot 

ini sering kali digunakan sebagai estabilishing shot yaitu shot pembuka sebelum 

digunakan shot – shot yang berjarak lebih dekat serta terdapat pergerakan pan 

right (kiri ke kanan) yang berguna untuk memperlihatkan suasana romantis makan 

malam di restoran dengan kekasihnya.  
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Gambar IV.10 Iklan Scene 2 
(sumber gambar: www.youtube.com) 

 

Gambar diatas merupakan adegan kedua dari iklan rokok Umild edisi kode cowok versi 

“Pinter Bagi Waktu”, pengambilan gambar menggunakan jarak medium long shot, serta 

terdapat pergerakan pan right (kiri ke kanan) pada 2 detik dari total durasi 14 detik. 

Terlihat cowok dan cewek berada dalam suatu ruangan. Terdapat berbagai furniture 

seperti meja, kursi, lilin makanan, serta lampu yang menyala. Di sekitar cowok dan 

cewek terdapat empat orang lain yang sedang duduk dan berdiri.  

 Denotasi 

Cowok dan cewek yang sedang berada di sebuah restoran (terlihat dari 

orang lain yang sedang memesan makanan serta pelayan yang akan mengantar 

pesanan makanan) di malam hari terlihat dari lilin dan lampu yang menyala. Cowok 

yang berada di sebelah kiri akan menyuapkan sesendok makanan kepada cewek 

yang berada di sebelah kanan, dengan ekspresi wajah tersenyum senang. Cewek 

yang berada di sebelah kanan memiliki ekspresi wajah tersenyum senang serta 

gesture kepala yang berpangku pada tangan kanan. 

 Konotasi 

Cewek menyukai hal – hal yang romantic, untuk itu cowok mengajak cewek 

makan malam di sebuah restoran. Untuk menambah kesan romantic cowok 

menyuapkan makanan pada cewek. Gesture tersebut terlihat dari tangan kanan 

cowok yang memegang sebuah sendok berisikan makanan. Gesture tersebut 

dapat diartikan bahwa cowok ingin menawarkan kepada cewek apakah cewek 

setuju bila cowok memberinya suapan. 

Cewek mengisyaratkan bahwa ia setuju dan menunggu suapan dari cowok. 

Isyarat setuju tersebut terlihat dari ekspresi wajah cewek yang tersenyum. Gesture 

tubuh kepala yang berpangku pada tangan kanan yang dapat di artikan bahwa 

http://www.youtube.com/
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seseorang yang sedang menunggu sebuah kepastian yang dalam hal ini adalah 

cewek menunggu suapan dari cowok.  

Jarak kamera medium long shot, terlihat pada tubuh cewek dari bawah lutut 

sampai ke atas. Dan melihatkan gesture perbincangan dari cowok dan cewek yang 

menikmati makan malam tersebut. Serta terdapat pergerakan pan right (kiri ke 

kanan) yang berguna untuk memperlihatkan perbincangan antara cowok dan 

cewek dan suasana romantis makan malam di restoran. 
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Gambar IV.11 Iklan Scene 3 
(sumber gambar: www.youtube.com) 

 

Gambar diatas merupakan adegan ketiga dari iklan rokok Umild edisi kode cowok versi 

“Pinter Bagi Waktu”, pengambilan gambar menggunakan jarak medium close up, serta 

terdapat pergerakan track in (maju) pada 3 detik dari total durasi 14 detik. 

Terlihat cowok dan cewek berada dalam suatu ruangan. Cowok sedang memegang 

suatu benda dengan tangan kanannya. Di sekitar cowok dan cewek terdapat tiga orang 

lain yang sedang duduk dan berdiri.  

 Denotasi 

Cowok dan cewek sedang berada di sebuah restoran (terlihat dari 

penggambaran scene sebelumnya). Gesture cowok yang sedang memegang 

sendok akan menyuapkan makanan kepada cewek yang ada di depannya. 

 Konotasi 

Cowok dan cewek berada di sebuah restoran yang sedang naik daun. Hal 

ini terlihat dari scene ini dan 2 scene sebelumnya. Di sekitar cowok dan cewek 

selalu ada orang lain yang duduk sebagai konsumen memenuhi ruangan restoran. 

Ada juga beberapa pelayan yang sedang mencatat pesanan dan mengantar 

pesanan.  

Dengan wajah tersenyum cowok yang berada di sebelah kiri hendak 

menyuapkan sesendok makanan kepada cewek yang berada di sebelah kanan. 

Gesture lain yang terlihat dari cowok adalah senyum kebohongan. Senyum 

kebohongan terlihat dari tersenyum lebih lebar dalam tempo waktu yang lama dari 

biasanya dengan kedua sudut bibir naik ke atas umumnya memiliki sikap pandai 

memikat hati. Arti lain dari senyum ini yaitu biasanya pelaku akan menunjukan ada 

sesuatu hal yang sedang ia sembunyi - sembunyikan. 

Jarak kamera medium close up, terlihat dari tubuh cowok dan cewek dari 

dada ke atas. Tubuh cowok mendominasi frame dan latar belakang tidak lagi 
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dominan. Adegan percakapan normal terlihat pada scene ini dengan cowok yang 

membawa sendok dan maju mengarah ke ceweknya dengan ekspresi wajah 

tampak jelas yaitu tersenyum kebohongan dengan kedua sudut bibir yang naik. 

Serta terdapat pergerakan track in (maju) yang berguna untuk mengikuti 

pergerakan cowok saat membawa sendok dan mengarahkan ke kasihnya. 
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Gambar IV.12 Iklan Scene 4 
(sumber gambar: www.youtube.com) 

 

Gambar diatas merupakan adegan keempat dari iklan rokok Umild edisi kode cowok 

versi “Pinter Bagi Waktu”, pengambilan gambar menggunakan jarak medium shot, 

serta terdapat pergerakan pan right (kamera bergerak memutar ke kanan) pada 4 detik 

dari total durasi 14 detik. 

Terlihat cowok dan cewek berada dalam suatu ruangan. Cowok memegang suatu 

benda dengan tangan kanannya. Terdapat etalase berisikan berbagai botol. Di depan 

terdapat meja panjang dan kursi. 

 Denotasi 

Terlihat cowok dan cewek yang sedang duduk berhadapan. Cewek dengan 

mata terpejam dan tersenyum, mencondongkan badannya ke depan guna 

menerima suapan dari cowok. Terdapat etalase berbagai botol, kursi tinggi dan 

meja panjang yang menandakan bahwa dalam restoran tersebut terdapat bar dan 

pengunjung dapat memesan minuman yang di racik oleh bartender. 

 Konotasi 

Terdapat etalase berisikan berbagai botol dapat disebut juga sebagai bar 

display. Bar display merupakan rak tempat memajang jenis minuman yang 

tersedia dan biasanya penyusunan berdasarkan jenis minuman. Meja panjang 

dapat disebut juga bar counter atau counter desk. Bar counter atau counter desk 

merupakan sekat penghalang dimana tamu dapat langsung memesan 

dan menerima pelayanan dari petugas bar yang berada di dalam bar counter. 

Kursi tinggi dapat disebut juga bar stool. Bar stool merupakan kursi tinggi yang 

terletak di depan bar counter, tempat tamu duduk dan menyaksikan atraksi dari 

petugas bar. 

Terlihat cewek yang merasa gembira. Kegembiraan tersebut di tunjukan 

dengan ekspresi wajah mulut tersenyum dan mata tertutup. Badan condong ke 

http://www.youtube.com/
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depan dan tangan terlipat yang berada di meja. Tangan terlipat yang berada di 

meja berguna untuk menahan tubuh bagian atas dikala cewek mencondongkan 

badannya ke depan untuk menerima suapan dari cowok. 

 Jika cowok melakukan gesture senyum palsu dimana terdapat maksud lain 

yang tersembunyi, lain halnya dengan cewek. Cewek merasa benar – benar 

bahagia akan makan malam yang sedang berlangsung tanpa ada maksud lain. 

Hal ini terlihat dari gesture cewek itu tersenyum bahagia tak menyangka makan 

malam mereka akan seromantis ini, terlihat dari mata yang terpejam dalam waktu 

lama merupakan isyarat bahwa cewek ini sedang menikmati romantisnya bersama 

pasangannya. Dengan mulut terbuka dan badan condong ke depan isyarat bahwa 

cewek tersebut siap menerima sesuap nasi yang diberikan oleh kekasihnya. 

Jarak kamera medium shot, memperlihatkan tubuh cewek dari pinggang ke 

atas. Gesture serta ekspresi wajah cewek mulai tampak. Dan cewek tersebut mulai 

dominan dalam frame ini. Serta terdapat pergerakan pan right (kamera bergerak 

memutar ke kanan) yang berguna untuk memperlihatkan gesture cowok yang akan 

menyuapkan sesuap nasi kepada kekasihnya. 
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Gambar IV.13 Iklan Scene 5 
(sumber gambar: www.youtube.com) 

 

Gambar diatas merupakan adegan kelima dari iklan rokok Umild edisi kode cowok versi 

“Pinter Bagi Waktu”, pengambilan gambar menggunakan jarak medium close up, serta 

terdapat pergerakan pan left (kamera bergerak memutar ke kiri) pada 6 detik dari total 

durasi 14 detik. 

Terlihat cowok dan cewek berada dalam suatu ruangan. Cowok memegang suatu 

benda dengan tangan kanannya. Cewek mencondongkan badannya ke depan, 

menutup mata dan membuka mulut. 

 Denotasi 

Cowok dan cewek sedang berada di sebuah restoran (terlihat dari 

penggambaran scene sebelumnya). Gesture cowok yang sedang memegang 

sendok pada tangan kanannya serta akan menyuapkan makanan kepada cewek 

yang ada di depannya. 

 Konotasi 

Cowok dan cewek berada di sebuah restoran. Hal ini terlihat dari scene ini 

dan 2 scene sebelumnya. Di sekitar cowok dan cewek yang lampu – lampu redup 

yang membawa nilai tambah romantic pada saat makan malam berlangsung. 

Dengan wajah tersenyum cowok yang berada di sebelah kiri hendak menyuapkan 

sesendok makanan kepada cewek yang berada di sebelah kanan. Gesture lain 

yang terlihat dari cowok adalah senyum kebohongan. Senyum kebohongan terlihat 

dari tersenyum lebih lebar dalam tempo waktu yang lama dari biasanya dengan 

kedua sudut bibir naik ke atas umumnya memiliki sikap pandai memikat hati. Arti 

lain dari senyum ini yaitu biasanya pelaku akan menunjukan ada sesuatu hal yang 

sedang ia sembunyi - sembunyikan. 

Jarak kamera medium close up, memperlihatkan tubuh cowok dan cewek 

dari dada ke atas. Sosok kedua tubuh cowok dan cewek mendominasi frame dan 
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latar belakang tidak lagi dominan. Dan terlihat cowok yang akan menyuapkan 

sesuap nasi kepada kekasihnya yang berada di depan. Serta terdapat pergerakan 

pan left (kamera bergerak memutar ke kiri) berguna untuk mengikuti pergerakan 

cowok saat menyuapkan sesendok makanan ke kekasihnya. 
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Gambar IV.14 Iklan Scene 6 
(sumber gambar: www.youtube.com) 

 

Gambar diatas merupakan adegan keenam dari iklan rokok Umild edisi kode cowok 

versi “Pinter Bagi Waktu”, pengambilan gambar menggunakan jarak medium close up 

& change focus serta terdapat pergerakan pan right (kamera bergerak memutar ke 

kanan) pada 7 detik dari total durasi 14 detik. 

Terlihat cewek yang berada di suatu ruangan. Terdapat televisi layar datar yang 

menempel di dinding. 

 Denotasi 

Ekspresi kegembiraan cewek terpancar dari mata terpejam dan mulut 

terbuka. Tubuh cewek yang mengarah ke sebelah kiri mengikuti arah suapan dari 

cowok. Ketika tubuh cewek bergerak ke sebelah kiri tampak televisi layar datar 

yang menempel di dinding di belakang cewek. Di dalam televisi tersebut 

menayangkan skor 1 – 2 untuk kemenangan club yang berlambang warna biru. 

 Konotasi 

Ketika cewek menerima suapan dari cowok, ia memejamkan mata. Mata 

terpejam dapat di artikan bahwa cewek ingin merasakan momen romantic ini lebih 

dalam. Akan tetapi ketika cewek mencondongkan badannya ke depan untuk 

menerima suapan makanan dari cowok ia tidak mendapati suapan makanan ada 
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di depannya. Ternyata cowok mengarahkan suapan makanannya ke arah kiri dan 

untuk itu cewek pun mengikuti arah suapan dari cowok.  

Ketika tubuh cewek mengarah ke arah kiri, terlihat televisi layar datar yang 

menempel di dinding di belakang cewek. Di dalam televisi tersebut menayangkan 

skor 1 – 2 untuk kemenangan club yang berlambang warna biru. Terdapat lambang 

berwarna merah dan biru di televisi yang dapat di artikan sebagai merah itu cewek 

dan biru itu cowok. Angka 1 – 2 melambangkan bahwa tim biru atau cowok 

memenangkan pertandingan ini. Satu poin untuk tim merah (cewek) dapat di 

artikan sebagai hanya satu hal yang dipikirkan oleh cewek yaitu makan malam 

bersama pasangan. Sedangkan 2 poin yang di miliki tim biru (cowok) dapat di 

artikan sebagai dalam satu kesempatan cowok dapat melakukan 2 hal yaitu makan 

malam bersama kekasih dan melakukan hobbi yaitu menonton bola bersama 

bersamaan. 

Jarak kamera medium close up, terlihat pada tubuh cewek dari dada ke 

atas. Gesture serta ekspresi wajah cewek terlihat senang saat menerima sesuap 

nasi dari kekasihnya. Dengan latar belakang awal yang tak lagi dominan menjadi 

change focus, yaitu dimana perpindahan fokus dari obyek pertama (cewek) 

menjadi ke latar belakang atau sebaliknya dimana perpindahan latar belakang ini 

bermaksudkan untuk melihat skor sepak bola yang tayang di televisi. Serta 

terdapat pergerakan pan right (kamera bergerak memutar ke kanan), di 

gambarkan sebagai pergerakan cowok yang ingin mengetahui skor bola. 
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Gambar IV.15 Iklan Scene 7 
(sumber gambar: www.youtube.com) 

 

Gambar diatas merupakan adegan ketuju dari iklan rokok Umild edisi kode cowok versi 

“Pinter Bagi Waktu”, pengambilan gambar menggunakan jarak medium close up, serta 

terdapat pergerakan tracking  in (maju) pada 10 detik dari total durasi 14 detik. 

Cowok yang berada di sebelah kiri sedang menyuapkan makanan pada cewek yang 

berada di sebelah kanan dengan wajah menghadap ke arah audience. Terdapat tulisan 

terdapat tulisan kode cowok #052, pinter bagi waktu, cowok u mild lebih tau, peringatan 

rokok membunuhmu, gambar orang merokok serta 18+. 

 Denotasi: 

Disebuah restoran malam hari (terlihat dari adanya sendok yang 

memegang sendok, nyala lilin di atas meja serta beberapa lampu redup) cowok 

yang berada di sebelah kiri menyuapkan sesendok makanan kepada cewek yang 

berada di sebelah kanan, wajah menghadap ke arah audiens dengan ekpresi 

wajah senang. Terdapat tulisan kode cowok #052, pinter bagi waktu, cowok u mild 

lebih tau, peringatan rokok membunuhmu, gambar orang merokok serta 18+.  

 Konotasi: 

“Pilih mana ya, nonton bola atau menepati janji makan malam bersama 

pacar?”, merupakan pemikiran yang sering muncul di benak cowok. Memilih 

antara hobbi atau kekasih merupakan pilihan yang sulit, karena jika memilih salah 

http://www.youtube.com/
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satu pasti mengorbankan salah satu pihak. Akan tetapi cowok memiliki cara 

mereka tersendiri untuk menggabungkan waktu bersama kekasih dan waktu untuk 

hobbi mereka, agar tidak ada yang di korbankan seperti mengajak kekasih makan 

malam di restoran yang mengadakan event nonton bola bersama. Dengan 

menggabungkan waktu tersebut tidak ada yang dirugikan karena cowok pinter bagi 

waktu. 

Cowo Umild lebih tau karena iklan ini menunjukan bahwa rokok Umild 

merupakan representasi pria dewasa awal, dimana pria dewasa awal (cowok) 

dapat pinter bagi waktu antara hobbi dengan pasangan dengan tersenyum dan 

tulisan Cowo Umild lebih tau memiliki background biru agar aduiens mengerti 

bahwa ini adalah iklan dari rokok Umild. Gambar orang yang merokok dengan 

asap yang membentuk tengkorak sebagai sebuah peringatan bahwa merokok bisa 

membawa kematian dan gambar tengkorak tersebut menjadi gambaran akibat dari 

merokok. ‘Rokok Membunuhmu’. Subjek berupa nomina konkret ‘rokok’ ditambah 

predikat verba ‘membunuh’. Secara tersurat, ‘Rokok Membunuhmu’ berarti ‘benda 

berwujud yang berbahaya yang bisa membunuh seseorang’. Namun, secara 

tersirat bermakna ‘jangan sekali-kali Anda menyentuh atau mendekati rokok, 

apalagi mengisapnya’. Kedua: ‘Merokok Membunuhmu’. Subjek dan predikat 

sama-sama berupa verba ‘merokok’ dan ‘membunuh’. Merokok berarti mengisap 

rokok, sedangkan membunuh berarti menghilangkan (menghabisi; mencabut) 

nyawa. Orang yang mengisap rokok dibagi atas dua: mainstream atau perokok 

aktif (orang yang mengisap rokok) dan backstreaming atau perokok pasif 

(penikmat asap rokok yang bergentayangan di udara). Dikabarkan bahwa perokok 

pasif lebih berbahaya dibandingkan perokok aktif. 

Hal ini perlu ditulis dalam setiap pembuatan iklan televisi yang 

mempromosikan product rokok. 18+ atau bisa disebut juga usia diatas delapan 

belas tahun merupakan usia yang boleh membeli dan menggunakan product rokok 

secara sah sesuai peraturan yang di atur oleh pemerintah, dimana usia delapan 

belas tahun ke atas merupakan usia dimana organ tubuh manusia sudah siap 

menerima racun asap rokok. 

Jarak kamera medium close up, terlihat pada tubuh cowok di sebelah kiri 

dari dada ke atas dengan latar belakang yang tidak lagi dominan yang sedang 

menyuapkan sesuaop nasi pada kekasihnya yang berada di sebelah kanan. Serta 

terdapat pergerakan tracking in (maju), yang memperlihatkan ekspresi wajah dan 
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pandangan cowok menuju ke arah audiens.  Terdapat tulisan kode cowok #052, 

pinter bagi waktu, cowok Umild lebih tau menandakan bahwa iklan ini merupakan 

iklan rokok Umild yang merupakan representasi pria dewasa awal yang dapat 

menggabungkan waktu bersama kekasih dan waktu bersama hobbi. 

Kesimpulan 

Berdasarkan temuan denotasi dan konotasi pada iklan Umild edisi kode cowok 

versi Pinter Bagi Waktu terbukti bahwa iklan ini merepresentasikan pria dewasa awal. 

Pria dewasa awal adalah seseorang yang berusia 18 tahun sampai 40 dan berorientasi 

pada pencarian pasangan hidup yang diharapkan akan berujung pembentukan rumah 

tangga. Penggambaran pria dewasa awal dalam iklan ini melalui adegan yang ada 

pada setiap scene dan di perkuat oleh dimensi jarak serta pergerakan kamera. 

Representasi pria dewasa awal yang terdapat dalam iklan ini terdiri dari beberapa 

aspek yaitu kegiatan yang dilakukan oleh cowok dan cewek serta latar belakang yang 

ada dalam iklan ini. Cowok dan cewek yang akan melakukan makan malam, terlihat 

dari pakaian yang dikenakan serta latar belakang yang berupa restoran yang sedang 

naik daun. Topik yang menjadi bahasan cowok dan cewek saat berada di restoran 

adalah cowok akan menyuapkan makanan kepada cewek. Makan malam di restoran 

merupakan hal romantic yang di dambakan cewek, di tambah suapan dari cowok 

menambah kesan romantic yang membuat cewek bahagia. 

Berbeda dengan cewek yang senang akan suasana romantic pada makan malam 

itu, cowok memiliki maksud lain saat mengajak cewek makan malam di restoran 

tersebut. Cowok mengajak makan malam di restoran tersebut dan memilih tempat 

duduk yang tepat berhadapan dengan televisi, karena pada waktu yang bersamaan 

ada pertandingan sepak bola yang menjadi hobbinya. Dengan kata lain iklan ini 

mengatakan bahwa cowok harus pintar menggabungkan waktu bersama pasangan 

dan waktu untuk hobbinya.  

Jadi Umild ingin merepresentasikan produknya yang merupakan rokok bagi pria 

dewasa awal. Umild tahu bahwa pria dewasa awal itu pinter bagi waktu. Pinter bagi 

waktu dimaksudkan bahwa pria dewasa awal adalah sosok yang bisa menggabungkan 

waktu bersama pasangan dan waktu untuk hobbinya. Hal ini bertujuan untuk menjaga 

hubungan dengan pasangannya agar tetap berjalan dengan baik tanpa meninggalkan 

hobbi yang ia sukai.  
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IV.3 Iklan rokok U Mild edisi Kode Cowok versi “Tau Kapan Harus Bohong” 

  

Gambar IV.16 Iklan Scene 1 
(sumber gambar: www.youtube.com) 

 

Gambar diatas merupakan adegan pertama dari iklan rokok Umild edisi kode cowok 

versi “Tau Kapan Harus Bohong”, pengambilan gambar menggunakan jarak medium 

shot, serta terdapat pergerakan tracking shot yaitu track in (maju) pada 1 detik dari total 

durasi14 detik. 

Terlihat cewek yang berada dalam suatu ruangan. Terdapat kompor, lemari es, wajan 

yang menggantung di atas, panci, piring, rak barang antic serta peralatan memasak 

lainnya. 

 Denotasi 

Berlatar belakang di sebuah dapur, terlihat dari berbagai furniture yang ada 

seperti kompor, lemari es, wajan yang menggantung di atas, panci, piring, rak 

barang antic serta peralatan memasak lainnya. Cewek yang telah selesai 

memasak, memindahkan spagetthi yang telah di buatnya dari panci perebusan ke 

piring. Tangan kanan mengangkat spaghetti dengan menggunakan penjepit, 

tangan kiri memegang piring, pandangan menuju ke arah spaghetti. 

 Konotasi 

Dapur merupakan suatu ruangan yang terdapat dalam sebuah rumah. 

Dapur berguna sebagai tempat untuk mengolah bahan makanan hingga siap untuk 

di santap. Penggambaran dapur terlihat jelas dari beberapa benda yang ada dalam 

scene tersebut, seperti kompor, lemari es, wajan yang menggantung di atas, panci, 

piring, rak barang antik serta peralatan memasak lainnya yang berguna sebagai 

alat bantu memasak. 

http://www.youtube.com/
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Dapur identik dengan cewek. Anggapan ini sudah melekat di masyarakat 

sejak zaman dahulu, di mana tugas seorang cewek dalam suatu rumah tangga 

ialah menyiapkan makanan bagi anggota keluarga yang lain. Untuk itu peran 

cewek dalam sebuah keluarga sangatlah penting. 

Dewasa ini segudang aktivitas yang dimiliki oleh anggota keluarga dalam 

sebuah rumah tangga menuntut mereka untuk membeli makanan di luar.  Hal ini 

berdampak pada dapur jarang sekali digunakan sehingga peran cewek dalam 

menyiapkan makanan di rumah sudah di geser oleh penjual makanan di luar 

rumah. Jadi tidak heran banyak cewek sekarang yang tidak pandai memasak dan 

memilih hidup praktis. 

Alasan cewek untuk kembali bisa memasak awalnya karena tuntutan 

ekonomi. Membeli makanan di luar dirasa kurang ekonomis dan tidak terjamin 

mutu kualitasnya. Akan tetapi ada alasan lain kenapa cewek kembali ingin bisa 

memasak, yaitu untuk memikat dan menyenangkan hati pasangannya karena 

banyak cowok sekarang yang lebih menyukai masakan rumahan dari pada makan 

di luar. 

Jarak kamera medium shot, memperlihatkan tubuh cewek dari pinggang 

ke atas serta memperlihatkan gesture, ekspresi wajah serius saat meniriskan 

spaghetti dengan menggunakan capit yang akan di pindahkan di piring. Terdapat 

pergerakan kamera track in (maju) ingin memperlihatkan bahwa cewek sedang 

berusaha untuk memasak makanan untuk kekasihnya. 
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Gambar IV.17 Iklan Scene 2 
(sumber gambar: www.youtube.com) 

 

Gambar diatas merupakan adegan kedua dari iklan rokok Umild edisi kode cowok versi 

“Tau Kapan Harus Bohong”, pengambilan gambar menggunakan long shot, serta 

terdapat pergerakan tracking shot yaitu track out (mundur) pada 3 detik dari total durasi 

14 detik. 

Terlihat cowok dan cewek berada dalam suatu ruangan. Terdapat meja, kursi, piring, 

jam dinding, vas bunga, pintu, rak barang antik dan tempat penggantung pakaian. 

 Denotasi 

Terlihat cowok dan cewek yang berada di ruang makan di sebuah rumah 

bergaya klasik. Hal ini terlihat dari berbagai furniture tempo dulu yang masih 

terawatt, seperti piring antik, tas antik dan berbagai barang antic lainnya yang 

tertata rapi di sebuah rak yang berada di sudut ruangan. Ada pula beberapa 

furniture antik lainnya seperti jam dinding, tempat penggantung pakaian, vas 

bunga, meja, kursi, piring dan pintu. 

Cowok yang berada di sebelah kiri dengan memakai kaus, kaca mata, dan 

berambut panjang yang diikat sedang menyantap makanan yang telah di buat oleh 

cewek yang berada di sebelah kiri. Hal ini terlihat dari wajah yang tertunduk ke 

bawah, tangan kanan yang menyendok makanan dan badan condong ke arah 

depan. Cewek yang berada di sebelah kanan mengenakan kaus dan berambut 

panjang melihat cowok yang berada di sebelah kiri dengan tangan menyentuh 

leher dan tersenyum. 

 Konotasi 

Belajar merupakan proses melakukan percobaan atau praktek berulang – 

ulang supaya mendapatkan hasil yang memuaskan. Hal ini berlaku juga pada saat 

cewek belajar memasak. Ketika cewek berulang kali melakukan percobaan 

http://www.youtube.com/
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memasak dan di rasa pada akhirnya masakan buatannya enak dan ini membuat 

cewek merasa bahagia. Kebahagiaan tersebut mereka salurkan dengan 

memasakkan makanan untuk orang lain atau dalam hal ini pasangannya. Untuk 

itu cewek mengundang pasangannya ke rumah untuk mencicipi masakan yang ia 

buat. 

Terlihat dapur tempo dulu yang berhiaskan ornament – ornament antic 

yang terawat seperti jam dinding, tempat penggantung pakaian, vas bunga, meja, 

kursi, piring dan pintu yang menambah kesan rumah yang hangat. Kesan hangat 

itu muncul karena terdapat anggapan bahwa pada jaman dahulu jika ingin makan 

maka pulanglah ke rumah dan makan di ruang makan karena cewek dalam 

anggota keluarga akan menyiapkan makanan pada jam – jam makan (pagi, siang, 

malam) dan biasanya pada jam – jam tersebut akan melakukan kegiatan makan 

bersama keluarga. 

Terlihat gesture cowok yang berada di sebelah kiri dengan kepala 

tertunduk. Cowok yang terlihat sedang menyantap makanan buatan kekasihnya 

dengan mulut yang makan spagetthi dengan tenang. Setelah sendok pertama 

yang masuk ke dalam mulut, dia berusaha mengambil sesuap sagetthi lagi dengan 

tangan kanannya. Sedangkan gesture cewek yang berada di sebelah kanan 

dengan badan membungkuk, mata mengarah ke cowok. Tatapan cewek yaitu 

tatapan intim dimana cewek tersebut merasa tertarik dengan cowok yang hendak 

memberi tanggapan tentang masakannya. Pandangan tersebut mengarah pada 

mata, dagu, leher hingga dada. Dengan tatapan seperti ini akan terjalin komunikasi 

yang lebih dekat dan hangat yang mengarah kepala mengarah ke wajah cowok. 

Tangan menyentuh leher yaitu gerakan umum ketika seorang merasa ragu dengan 

jawaban komentar kekasihnya tentang spaghettinya. 

Baju yang digunakan cowok adalah kaus. Biasanya, Cowok yang gemar 

mengenakan kaus ini tergolong tipe cowok yang simpel dengan konsep hidup 

sederhana dalam menjalani segala hal, apa adanya namun sangat menyukai 

kebebasan dan nggak suka terjebak dalam rutinisme. Sesosok tipe cowok yang 

keras kepala ketika diberi saran dan royal dengan uang terutama untuk teman dan 

keluarga. Selain itu, mereka juga bisa serius ketika sedang menghadapi suatu 

persoalan tertentu. Cowok tersebut juga memiliki rambut yang panjang dan diikat. 

Orang yang senang mengikat rambutya adalah tipe orang dengan kepribadian 
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terbuka dan banyak disukai orang. Ia juga tipe orang yang mudah bergaul dan 

amat menyenangkan jika diajak berbicara. 

Cewek di sebelah kanan menggunakan kaus. Cewek yang gemar 

mengenakan kaus tergolong cewek yang simple biasanya memiliki karakter yang 

kasual, cenderung santai, bebas dan terbuka, memiliki pribadi yang sederhana 

dan rendah hati. Rambut panjang dan terurai yang seperti ini biasanya 

menunjukan sisi feminism seorang wanita dengan sangat jelas, mereka akan 

terlihat anggun dan sangat menarik di mata kaum pria. 

Jarak kamera long shot, memperlihatkan tubuh fisik cewek dan cowok yang 

akan bersiap menyiapkan makanan di meja makan. Dan tubuh keduanya telah 

tampak jelas namun latar belakang ruang makan masih dominan. Serta terdapat 

pergerakan tracking shot yaitu track out (mundur) untuk memperlihatkan gesture 

cewek dan cowok yang akan bersiap menyiapkan makanan di meja makan serta 

memperlihhatkan furniture di sekitar meja makan. 
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Gambar IV.18 Iklan Scene 3 
(sumber gambar: www.youtube.com) 

 

Gambar diatas merupakan adegan ketiga dari iklan rokok Umild edisi kode cowok versi 

“Tau Kapan Harus Bohong”, pengambilan gambar menggunakan medium shot, serta 

terdapat pergerakan tracking shot yaitu track in (maju) pada 5 detik dari total durasi 14 

detik. 

Terlihat cowok dan cewek yang berada di suatu ruangan. Cowok sedang makan dan 

memegang sesuatu dengan tangan kanan. Cewek mengamati cowok yang sedang 

makan. 

 Denotasi 

Sepasang kekasih sedang berada di ruang makan terlihat dari meja makan 

tempat cowok sedang menyantap spaghetti dan wanita memperhatikan cowok 

yang sedang makan. Suasana santai terlihat dari pakaian yang digunakan, cowok 

dan cewek menggunakan kaos berwarna gelap serta celana yang dikenakan oleh 

cewek.  

 Konotasi 

Ruang makan merupakan salah satu tempat bersosialisasi dengan 

anggota keluarga, saudara maupun pasangan. Di ruang makan dapat 

bersosialisasi secara santai di temani dengan adanya makanan yang ada di meja 

makan. Untuk itu ruang makan sangatlah penting dalam sebuah tempat tinggal 

(rumah). 

Menurut cowok, cewek yang memiliki keahlian dalam memasak merupakan 

cewek idaman dan merepresentasikan cewek tersebut adalah ibu rumah tangga 

yang baik. Atas usaha yang telah dilakukannya, cewek mengharapkan bahwa 

masakan yang telah ia buat dapat menyenangkan hati pasangannya. Untuk 

menghargai usaha yang telah di lakukan oleh cewek, cowok menyantap masakan 

yang telah dibuat oleh kekasihnya dengan lahap. 

http://www.youtube.com/
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Jarak kamera medium shot, pengambilan gambar di mana memperlihatkan 

tubuh cowok dan cewek dari pinggang ke atas. Gesture serta ekspresi wajah mulai 

tampak dari keduanya. Sosok cowok dan cewek yang sedang duduk di ruang 

makan mulai dominan. Seta terdapat track in (maju) untuk mengajak audiens 

melihat cowok yang sedang mencicipi spaghetti yang telah di buat oleh 

kekasihnya. 
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Gambar IV.19 Iklan Scene 4 
(sumber gambar: www.youtube.com) 

 

Gambar diatas merupakan adegan keempat dari iklan rokok Umild edisi kode cowok 

versi “Tau Kapan Harus Bohong”, pengambilan gambar menggunakan over shoulder 

shot, serta terdapat pergerakan pan right (kanan ke kiri) pada 8 detik dari total durasi 

14 detik. 

Terlihat cowok berada di suatu ruangan. Tangan kanan cowok memegang sesuatu 

benda dan tangan kirinya diangkat sejajar dengan tubuh serta ibu jari dan jari telunjuk 

di satukan. 

 Denotasi 

Cowok yang memberikan tanggapan positif untuk rasa spaghetti yang telah 

dibuat oleh kekasihnya. Antusiasme untuk terus menyantap spaghetti terlihat dari 

raut wajah cowok tersebut. Cewek yang duduk berhadapan dengan cowok 

menunggu tanggapan positif tentang masakan yang dibuatnya. 

 Konotasi 

Pada dasarnya cowok itu selalu menghargai perjuangan yang dilakukan 

oleh kekasihnya yang berusaha untuk memberikan sesuatu yang special kepada 

cowok, tak terkecuali cowok yang ada dalam scene ini. Cowok memberikan 

tanggapan positif (terdapat gesture tangan “OK”) terhadap masakan yang dibuat 

oleh kekasihnya. Sembari memberikan tanggapan positif, cowok juga berusaha 

menghabiskan makanannya. Antusiasme tersebut membuat hati cewek sangat 

senang karena perjuangan yang telah ia lakukan membuahkan hasil positif pada 

masakan yang ia buat.  

Jarak kamera over shoulder shot, pengambilan gambar di mana kamera 

berada di belakang bahu cewek tersebut serta bahu cewek tampak atau terlihat 

dari frame. Dengan bahu cewek terlihat blur dimaksudkan bahwa cowok yang 

menghadap kamera adalah sebagai obyek pertama yang sedang memberi 

tanggapan masakan kekasihnya. Serta terdapat pergerakan pan right (kanan ke 

http://www.youtube.com/
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kiri) untuk menekankan gesture tangan cowok “OK” mengenai tanggapan 

tanggapan spaghetti tersebut. 
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Gambar IV.20 Iklan Scene 5 
(sumber gambar: www.youtube.com) 

 

Gambar diatas merupakan adegan kelima dari iklan rokok Umild edisi kode cowok versi 

“Tau Kapan Harus Bohong”, pengambilan gambar menggunakan medium shot, serta 

terdapat pergerakan tracking shot yaitu track out (mundur) pada 10 detik dari total 

durasi 14 detik. 

Terlihat cowok dan cewek berada satu ruangan. Cewek berdiri dan hendak pergi dari 

kursinya, sedangkan cowok menutup mulutnya. 

 Denotasi 

Terlihat cowok dan cewek sedang berada di ruang makan. Cewek sedang 

berdiri dengan kepala menengok ke arah kiri sambil tersenyum. Sedangkan 

cowok gesture memundurkan tubuh, memalingkan wajah serta menutup mulut. 

 Konotasi 

Terlihat cowok dan cewek sedang berada di ruang makan. Terlihat dari 

berbagai furniture yang ada seperti meja, kursi, piring. Cewek hendak 

meninggalkan meja makan. Hal ini terlihat dari gesture cewek yang berdiri dan 

mengarahkan pandangan ke arah samping kanan sambil tersenyum. Pandangan 

cewek menuju ke arah dapur dimana ia pada scene sebelumnya memasak 

spaghetti untuk makan bersama cowok. Hal ini dapat di artikan bahwa ia 

meninggalkan meja makan untuk pergi menuju dapur untuk mengambilkan 

makanan lagi. Ekspresi bahagia terlihat dari wajah cewek yang senang Karena 

spaghetti yang dibuatnya enak hingga cowok ingin menambah porsi spaghetti lagi. 

Cowok memiliki gesture memundurkan tubuh, memalingkan wajah serta 

menutup mulut. Dari gesture tersebut dapat diartikan bahwa makanan yang di buat 

oleh cewek tidak enak. Gesture tersebut terjadi saat cewek meninggalkan meja 

makan dan memalingkan wajahnya menuju ke arah dapur. Cowok tidak ingin 

cewek mengetahui bahwa masakan yang ia buat tidak enak. Hal ini dilakukan 

http://www.youtube.com/
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cowok untuk menghargai usaha cewek sehingga cewek lebih bersemangat untuk 

mencoba membuat masakan lagi dikemudian hari. 

Jarak kamera medium shot, terlihat dari tubuh cewek dari pinggang ke atas. 

Serta terlihat gesture cewek yang berdiri dan hendak pergi dari kursi untuk pergi 

ke dapur dan terlihat ekspresi wajah cewek tersenyum ceria saat melihat cowok 

memberi tanggapan positif tentang masakan yang telah ia buat. Gesture cowok 

terlihat memundurkan tubuh, memalingkan wajah dan menutup mulut. Serta 

terdapat pergerakan kamera tracking shot yaitu track out (mundur), yang 

memperlihatkan aktivitas seorang cewek yang hendak pergi dari kursinya. 
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Gambar IV.21 Iklan Scene 6 
(sumber gambar: www.youtube.com) 

 

Gambar diatas merupakan adegan keenam dari iklan rokok Umild edisi kode cowok 

versi “Tau Kapan Harus Bohong”, pengambilan gambar menggunakan medium close 

up, serta terdapat pergerakan tracking shot yaitu track out (mundur) pada 12 detik dari 

total durasi 14 detik. 

Cowok yang berada di sebelah kiri sedang menyuapkan makanan pada cewek yang 

berada di sebelah kanan dengan wajah menghadap ke arah audience. Terdapat tulisan 

kode cowok #011, tau kapan harus bohong, cowok u mild lebih tau, peringatan rokok 

membunuhmu, gambar orang merokok serta 18+. 

 Denotasi 

Seorang cowok yang sedang membalikkan badan ke arah yang 

berlawanan dari kekasihnya (menghadap ke audience) serta memuntahkan 

makanannya. Di satu sisi cewek dari arah dapur mebawa piring berisi spaghetti 

untuk memberi tambahan spaghetti kepada cowok. Terdapat tulisan kode cowo 

#011, tau kapan harus bohong, cowo Umild lebih tau, peringatan rokok 

membunuhmu, gambar orang merokok serta 18+. 

 Konotasi 

“Apakah berbohong demi kebaikan itu boleh?”, merupakan kata – kata 

yang sering di pertanyakan masyarakat luas. Terlepas boleh tidaknya berbohong 

demi kebaikan, setiap cowok punya cara tersendiri dalam menyikapi hal ini 

sehingga cowok tahu kapan harus bohong. 

Cowo Umild lebih tau karena iklan ini menunjukan bahwa rokok Umild 

merupakan representasi pria dewasa awal, dimana pria dewasa awal (cowok) 

mempunyai cara tersendiri untuk menyikapi permasalahan dengan kapan tau 

harus bohong untuk memakan masakan masakan yang telah dibuatkan oleh 

http://www.youtube.com/
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kekasihnya dengan tersenyum cowok tersebut tidak ingin melukai perasaan 

kekasihnya dengan sekuat tenaga untuk memberi masakan yang terbaik untuk 

cowok tersebut. Dan tulisan Cowo Umild lebih tau memiliki background biru agar 

aduiens mengerti bahwa ini adalah iklan dari rokok Umild. Gambar orang yang 

merokok dengan asap yang membentuk tengkorak sebagai sebuah peringatan 

bahwa merokok bisa membawa kematian dan gambar tengkorak tersebut menjadi 

gambaran akibat dari merokok. ‘Rokok Membunuhmu’. Subjek berupa nomina 

konkret ‘rokok’ ditambah predikat verba ‘membunuh’. Secara tersurat, ‘Rokok 

Membunuhmu’ berarti ‘benda berwujud yang berbahaya yang bisa membunuh 

seseorang’. Namun, secara tersirat bermakna ‘jangan sekali-kali Anda menyentuh 

atau mendekati rokok, apalagi mengisapnya’. Kedua: ‘Merokok Membunuhmu’. 

Subjek dan predikat sama-sama berupa verba ‘merokok’ dan ‘membunuh’. 

Merokok berarti mengisap rokok, sedangkan membunuh berarti menghilangkan 

(menghabisi; mencabut) nyawa. Orang yang mengisap rokok dibagi atas dua: 

mainstream atau perokok aktif (orang yang mengisap rokok) dan backstreaming 

atau perokok pasif (penikmat asap rokok yang bergentayangan di udara). 

Dikabarkan bahwa perokok pasif lebih berbahaya dibandingkan perokok aktif. 

Hal ini perlu ditulis dalam setiap pembuatan iklan televisi yang 

mempromosikan product rokok. 18+ atau bisa disebut juga usia diatas delapan 

belas tahun merupakan usia yang boleh membeli dan menggunakan product rokok 

secara sah sesuai peraturan yang di atur oleh pemerintah, dimana usia delapan 

belas tahun ke atas merupakan usia dimana organ tubuh manusia sudah siap 

menerima racun asap rokok. 

Jarak kamera medium close up, terlihat pada tubuh cowok di sebelah kiri 

dari dada ke atas dengan latar belakang yang tidak lagi dominan yang sedang 

menutup mulut dan menahan rasa tidak enak dari makanan yang di buat oleh 

kekasihnya, dengan kembali tersenyum bahwa cowok merasa bangga dengan 

menyikapi permasalahan ini tanpa harus menyakiti perasaan kekasihnya dengan 

tau kapan harus bohong. Serta terdapat pergerakan tracking out (mundur), yang 

memperlihatkan ekspresi wajah pandangan cowok menuju ke arah audiens dan 

terlihat gesture cewek yang mengambil spaghetti yang masih tersisa di meja 

dapur.  Terdapat tulisan kode cowok #011, tau kapan harus bohong, cowok Umild 

lebih tau menandakan bahwa iklan ini merupakan iklan rokok Umild yang 

merupakan representasi pria dewasa awal yang  menyikapi masalah terhadap 
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masakan yang di buat oleh kekasihnya dengan harus berbohong saat memberi 

tanggapan, karena cowok tersebut tidak ingin melukai perasaan kekasihya. 

Kesimpulan 

Berdasarkan temuan denotasi dan konotasi pada iklan Umild edisi kode cowok 

versi Tau Kapan Harus Bohong terbukti bahwa iklan ini merepresentasikan pria 

dewasa awal. Pria dewasa awal adalah seseorang yang berusia 18 tahun sampai 40 

dan berorientasi pada pencarian pasangan hidup yang diharapkan akan berujung 

pembentukan rumah tangga. Penggambaran pria dewasa awal dalam iklan ini melalui 

adegan yang ada pada setiap scene dan di perkuat oleh dimensi jarak serta pergerakan 

kamera. 

Representasi pria dewasa awal yang terdapat dalam iklan ini terdiri dari beberapa 

aspek yaitu kegiatan yang dilakukan oleh cowok dan cewek serta latar belakang yang 

ada dalam iklan ini. Cewek mengundang cowok untuk makan di rumahnya, terlihat dari 

pakaian yang santai serta latar belakang dapur rumah cewek. Maksud undangan 

makan cewek kepada cowok adalah untuk mencicipi masakan yang dibuatnya. Cewek 

belajar memasak untuk memikat dan menyenangkan hati pasangannya karena banyak 

cowok sekarang yang lebih menyukai masakan rumahan dari pada makan di luar.  

Cowok memberikan tanggapan positif atas masakan yang dibuat pasangannya. 

Ketika cewek sedang mengambilkan tambahan masakan, cowok memutar badan 

kebelakang serta memuntahkan masakan yang di buat oleh kekasihnya. Dengan kata 

lain iklan ini mengatakan bahwa cowok tau kapan harus bohong agar tidak menyakiti 

hati pasangannya yang telah berusaha membuat masakan untuknya.  

Jadi Umild ingin merepresentasikan produknya yang merupakan rokok bagi pria 

dewasa awal. Umild tahu bahwa pria dewasa awal itu tau kapan harus bohong. Tau 

kapan harus bohong dimaksudkan agar cewek tidak mengetahui bahwa masakan yang 

ia buat tidak enak. Hal ini dilakukan cowok untuk menghargai usaha cewek sehingga 

cewek lebih bersemangat untuk mencoba membuat masakan lagi dikemudian hari. 

 

 

 

 


