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Abstrak
Penelitian ini membahas konstruksi identitas balita yang didefinisikan dan divisualisasikan
dalam iklan susu SGM Eksplor Presinutri dan Nutrilon Royal 3 Life Start Here.
Signifikansi penelitian ini terletak pada karakteristik balita yang telah diangkat dan
dikonstruksikan melalui media massa. Dalam konteks ini, balita tidak lagi menjadi sesuatu
yang netral, identitas balita telah dipilihkan sesuai konstruksi yang diinginkan. Penelitian
eksploratif ini berusaha untuk mengeksplorasi identitas balita yang terdapat pada kedua
iklan tersebut. Untuk menghasilkan analisis mendalam peneliti menggunakan metode
semiotik Roland Barthes yang menganalisis tanda pada tataran denotatif dan konotatif.
Sebagai hasil, identitas balita yang dimunculkan dalam iklan SGM Ekplor adalah balita
perempuan feminim, berkulit putih, berasal dari kelas sosial menengah dan memiliki
kedekatan dengan orang tua. Sementara itu, identitas balita yang dimunculkan dalam iklan
susu Nutrilon Royal 3 adalah balita berkulit putih, berambut pirang, berasal dari kelas
sosial atas, memiliki karakter pemberani, punya rasa ingin tahu yang besar, mandiri dan
bebas.

Kata kunci: konstruski identitas balita, ideologi mitos, studi media, semiotik iklan

PENDAHULUAN

Penelitian ini merupakan penelitian tentang kajian semiotik terhadap iklan susu

formula Nutrilon Royal 3 versi Life Starts Here dan SGM Eksplor Presinutri yang terdapat

pada tayangan televisi nasional Indonesia. Tema ini menurut peneliti memiliki signifikansi

karena balita telah diangkat dan konstruksikan melalui media massa. Lebih lanjut, balita

yang dikonstruksikan melalui media massa selalu memuat identitas yang dilekatkan pada

balita. Dalam konteks ini, identitas balita tidak lagi menjadi sesuatu yang netral, identitas

balita telah dipilihkan sesuai konstruksi yang diinginkan dan berpeluang dipengaruhi

berbagai kepentingan. Hasil dari pilihan-pilihan tersebut akhirnya menjadi sebuah

representasi yang ditampilkan melalui media massa, khususnya iklan. Adanya konstruksi

identitas, dan representasi menunjukkan bahwa terdapat “masalah” dalam identitas balita

yang berhubungan dengan bagaimana dan harus seperti apa anak-anak yang ada di bawah

usia lima tahun sehingga layak diangkat dalam iklan? Hal inilah yang peneliti eksplorasi

dalam penelitian ini. Penelitian yang membahas tentang anak-anak maupun balita  menjadi

menarik karena apa yang digambarkan dan dikonstruksikan di media dapat mempengaruhi

kehidupan anak dan mempengaruhi bagaimana orang tua memandang anak serta

keputusan apa yang harus dibuat untuk kehidupan mereka (Graue dan Walsh, 1998).



Balita sebagai identitas salah satunya ditentukan oleh usianya yang berada di bawah

lima tahun atau usia-usia pra-sekolah. Identitas sebagai balita ini tidak bisa dilekatkan lagi

ketika usianya sudah beranjak remaja. Identitas balita dari perspektif usia ini pada

dasarnya tidak berubah karena memiliki aturan dan batasan yang jelas. Namun, identitas

balita tidak saja berhubungan dengan faktor usia. Balita yang kriteria usianya ada di bawah

lima tahun harus menjadi balita yang bagaimana juga menjadi bagian dari identitas. Sama

halnya dengan konsep perempuan feminin. Yang menjadi identitas tidak saja perempuan

dalam hal jenis kelamin tapi juga sifat-sifat atau karakter yang dilekatkan pada perempuan

juga menjadi bagian dari identitas yang dikonstruksi. Begitu pula dengan balita yang

selama ini dianggap innocent, apa adanya, ibarat kertas putih. Pada akhirnya balita sama

saja dengan perempuan dan laki-laki dewasa yang mengalami konstruksi terhadap

identitasnya. Dalam argumentasinya, Hall (1997) meyakini identitas sebagai sesuatu yang

cair (fluid) karena sifat identitas berubah secara dinamis dan tidak lagi menjadi entitas

yang tetap (fixed). Hal inilah yang ditemukan dalam penelitian ini, karena media yang

menciptakan image, media yang menciptakan identitas. Karena merupakan ciptaan, maka

identitas bisa saja berubah atau tergantikan dengan konsep identitas lainnya.

Selama ini, kecenderungan banyak orang melihat balita sebagai sesuatu yang natural

dan apa adanya. Munculnya konstruksi yang ada di media terkadang menjadi standar

“ideal” dalam melihat sesuatu. Sehingga ketika ada balita yang dikonstruksi sebagai balita

yang sehat, lucu, pintar, dan balita itu hadir diiklan susu misalnya, maka bisa jadi

mempengaruhi pikiran ibu untuk memberi susu serupa agar anaknya menjadi seperti yang

ditampilkan oleh media. Di sini, balita telah menjadi komoditas yang ditunjang oleh

simbol dan tanda-tanda tertentu yang tidak bebas dari kepentingan, khususnya kepentingan

komersil dan ekonomi.

Tak bisa dipungkiri, dalam berbagai aspek kehidupannya balita digunakan dan

dipengaruhi oleh media. Berbagai produk kebutuhan balita hingga kini cukup mudah

ditemukan iklannya dalam media televisi. Seperti misalnya produk-produk pembalut, susu,

vitamin, obat, mainan anak, pasta gigi, makanan dan minuman. Hal ini menunjukkan

bahwa balita memiliki beragam kebutuhan dan  televisi menjadi salah satu media

penghantar pesan yang sering digunakan. Uniknya, meskipun produk-produk tersebut

ditujukan untuk balita namun dalam iklan produk, yang sebenarnya disasar adalah orang

tua balita. Hal ini disebabkan dalam tumbuh kembang balita, orang tua memiliki peran dan

kontribusi yang besar. Selain itu, sebagai jenjang awal kehidupan dan tumbuh kembang,



balita membutuhkan perhatian dan kasih sayang lebih dari kedua orang tuanya. Hal ini

meliputi asupan gizi yang diberikan hingga pola pengasuhan yang semuanya

mempengaruhi kehidupan balita di masa depan.

Salah satu produk untuk balita yang cukup masif intensitas kemunculannya di

televisi adalah iklan susu formula. Beragam produk susu dari berbagai merek memiliki

konstruksi sendiri terhadap sosok balita. Asumsi peneliti, balita yang ada di iklan susu

televisi memiliki ciri-ciri atau karakter yang diharapkan dimiliki juga oleh balita lain yang

mengkonsumsi susu dengan merek sejenis. Menjadi menarik kemudian untuk melihat

bagaimana dua produk susu yang pada dasarnya berasal dari induk perusahaan yang sama

(Danone Group) mengkonstruksi balita versi “mereka” yang jika dilihat secara sekilas

memiliki perbedaan yang signifikan.  Oleh karena itu, penelitian ini berusaha mengungkap

konstruksi identitas balita dari kedua iklan susu tersebut secara lebih detail dan mendalam

dengan mengggunakan metode semiotik.

Balita merupakan istilah umum untuk menyebut anak usia 1-3 tahun dan anak

prasekolah 3-5 tahun dimana diusia tersebut balita masih tergantung kepada orang tuanya

untuk melakukan kegiatan penting seperti mandi, buang air kecil, buang air besar, dan

makan (Sutomo & Anggraini, 2010). Namun faktanya, definisi itu cukup kontradiktif

dengan fenomena yang ada di media dimana balita sudah cukup banyak tampil sebagai

pemain film, pemain sinetron, bintang iklan, penyanyi, sehingga balita tampak mampu

melakukan segala sesuatu yang mengungguli usia sebenarnya melalui peran-peran yang

dilakukan balita di media. Dari definisi ini pula, dapat dipahami bahwa balita tidak

dipengaruhi oleh identitas biologis saja namun juga dipengaruhi oleh peran-peran

sosialnya di masyarakat.

Terpilihnya jenis produk iklan susu dalam penelitian ini dikarenakan iklan susu

merupakan salah satu produk untuk balita yang iklannya cukup masif tayang di televisi.

Selain itu, adanya aturan yang melarang iklan susu formula bagi bayi dibawah usia satu

tahun membuat pemasar memaksimalkan kampanye susu formula untuk usia balita di atas

satu tahun. Apalagi berdasarkan data yang peneliti lansir dari Detik (2013) menyatakan

bahwa iklan susu formula memiliki pengaruh kuat terhadap keputusan pemberian makanan

pada bayi dan anak. Kedua, ibu cenderung memberikan susu formula apabila mereka dapat

mengingat pesan-pesan kunci yang disampaikan dalam iklan. Ketiga, konsumen tidak bisa

membedakan antara iklan susu formula bayi dengan iklan susu formula lanjutan. Hal ini

lah yang membuat iklan produk susu formula lanjutan membanjiri layar kaca televisi



Indonesia. Sementara itu, dari banyak merek susu yang ada, peneliti memfokuskan untuk

meneliti iklan susu Nutrilon Royal 3 dan SGM Eksplor.

Terdapat beberapa alasan mengapa iklan susu Nutrilon Royal 3 dan SGM Eksplor

dipilih sebagai objek dalam penelitian ini. Pertama, kedua produk susu tersebut pada

dasarnya menyasar segmentasi yang berbeda. Dari segi harga, susu Nutrilon Royal 3

memiliki harga yang jauh lebih mahal jika dibandingkan dengan harga susu SGM. Dari

sisi harga tersebut, Nutrilon Royal menyasar balita dari kalangan menengah atas hingga

atas, sementara SGM menyasar balita dari kalangan menengah, menengah kebawah hingga

bawah. Kedua, susu Nutrilon Royal 3 pada dasarnya merupakan produk susu yang

awalnya berasal dari produksi negara barat melalui Royal Rumico, sementara susu SGM

sejak awal merupakan produk susu buatan Indonesia melalui Sari Husada yang berbasis di

Yogyakarta yang kemudian kedua perusahaan tersebut diakuisisi oleh Danone Group.

Menjadi menarik kemudian untuk meneliti bagaimana kedua susu beda latar belakang itu

memiliki perbedaan dalam mengkonstruksi identitas balita sebagaimana perempuan dalam

iklan digambarkan sebagai wanita berpostur tinggi, berkulit putih mulus, pinggul ramping

dan berambut panjang (Astuti, 2009). Fenomena ini akhirnya merujuk pada satu

pertanyaan besar mengenai bagaimana kedua produk susu tersebut mengkonstruksi

identitas balita yang ditampilkan pada iklan?

Pemilihan iklan susu yang ditayangkan di televisi memiliki beberapa alasan. Sebagai

media yang cukup merakyat, televisi kini telah merambah baik kalangan kelas sosial atas

maupun bawah dengan jangkauan yang luas. Sejak awal kemunculannya, program di

televisi selalu menjadi pusat perhatian dan obyek penelitian bagi peneliti kajian media. Hal

ini seperti yang dijelaskan oleh Fiske dan Hartley (2003) dalam karya mereka “Reading

Television”,

“What makes television an interesting object of study is that its
programmes (together with all sense-making that goes on around them,
both informal and institutional) constitute a gigantic empirical archive
human sense making”

Teknologi penyiaran televisi juga mengalami perkembangan dari waktu ke waktu.

Hingga kini televisi Indonesia tengah menuju era digital sehingga diharapkan mampu

memberikan kualitas gambar yang lebih baik. Selain itu, sebagai media yang

mengkombinasikan teknologi visual dan audiovisiual, televisi tidak saja menjadi media

entertainment tapi juga hadir sebagai salah satu media periklanan yang memiliki

keunggulan (Shimp, 2010).



Perlu diketahui bahwa penelitian ini melibatkan pemikiran semiotik Roland Barthes.

Pemikiran Barthes tentang semiotik pada dasarnya juga dipengaruhi oleh pemikiran

Saussure. Pada semiotik Barthes tanda terbagi dalam istilah denotasi, konotasi dan mitos

untuk menunjukkan tingkatan-tingkatan makna. Makna denotasi merupakan makna pada

tingkatan pertama (first order signification) yang bersifat objektif dimana lambang

dikaitkan secara langsung dengan realitas yang ditunjuk. Sementara itu, makna konotasi

adalah makna yang dapat diberikan kepada lambang / tanda dengan berpedoman pada

nilai-nilai budaya / kultural, karenanya konotasi berada pada tingkatan kedua (second

order signification) (Pawito, 2007). Sementara mitos bagi Barthes adalah bagaimana

kebudayaan menjelaskan dan memahami beberapa aspek tentang realitas atau gejala alam

yang merupakan produk kelas sosial yang sudah mempunyai suatu dominasi. Ketika

makna dari suatu tanda dinaturalisasikan dan diterima secara umum, dipercayai

kebenarannya sebagai sesuatu yang sudah final serta dianggap sebagai sesuatu yang

normal dan alami, maka ia berubah menjadi mitos, menjadi bersifat hegemonik. Mitos

kemudian mirip dengan konsep ideologi yang bekerja pada level konotasi, karena dimana

terdapat tanda disitu terdapat ideologi (Barthes, 2004). Pemikiran semiotik Roland Barthes

yang meliputi makna denotasi, konotasi, mitos dan ideologi inilah yang selanjutnya

digunakan untuk mengungkap konsepsi identitas yang dikonstruksi, didefinisikan dan

divisualisasikan melalui iklan Nutrilon Royal 3 dan SGM Eksplor Presinutri.

Berdasarkan pemaparan di atas, melalui penelitian ini, peneliti ingin menganalisis

sekaligus mengkaji mengenai makna penanda dan petanda  yang secara langsung

mengungkap pula bagaimana kontruksi identitas terhadap balita melalui penggunaan tanda

yang terdapat dalam iklan susu Nutrilon Royal 3 versi Life Start Here dan iklan susu SGM

Eksplor Presinutri. Analisis menggunakan semiotik Roland Barthes untuk meneliti tanda

yang digunakan kedua iklan tersebut baik ditataran denotasi, konotasi, mitos dan ideologi.

PEMBAHASAN

Dialektika Pergulatan Peran Gender: Perempuan dan Dominasi Budaya Patriarki

Peran, menurut Sadli dan Padmono (dalam Sunarto, 2000) merujuk pada pola

perilaku yang ditentukan bagi seorang yang mengisi kedudukan tertentu. Peran-peran ini

selalu berkaitan dengan nilai-nilai kultural dan sosial yang berkembang di lingkungan

sekitar. Jika dikaitkan dengan gender, maka maksud dari peran gender di sini adalah terkait



tugas dan fungsi laki-laki maupun perempuan dalam kehidupan di ranah publik maupun

domestik (urusan rumah tangga).

Terdapat universalitas mengenai peran gender pada kedua iklan yang

mengkonstruksi balita perempuan dekat dengan peran-peran domestik. Pada iklan susu

SGM Ekplor Presinutri, peran gender sebagai balita perempuan cenderung

menghubungkan balita perempuan dengan peran-peran domestik yang sangat dekat dengan

aspek pelayanan mulai dari membuka pintu, menjawab salam, menggunakan celemek

hingga membawa hidangan untuk para tamu. Padahal, mitos-mitos dimasyarakat yang

menyebut surga di bawah telapak kaki ibu, tanggung jawab pendidikan ada di tangan ibu

adalah mitos-mitos yang menjebak perempuan (Murniati, 2004). Fakta yang ada di

masyarakat, perempuan masih dianggap sebagai kasta di bawah laki-laki, melalui peran-

peran yang tidak adil baik di dunia domestik rumah tangga maupun diranah publik.

Konstruksi peran serupa juga di alami balita perempuan yang terdapat pada iklan

susu Nutrilon Royal 3 Life Start Here. Iklan susu yang mengusung nilai-nilai kebebasan

dan individualitas ini nyatanya masih mengkonstruksi balita perempuan lekat dengan

peran-peran domestik salah satunya melalui permainan yang mereka mainkan. Adanya

balita yang bermain boneka dan “masak-masakan” mengkonstruksi peran perempuan

sebagai pengasuh, pemelihara dan pendidik anak, peran yang juga dibakukan bagi

perempuan dewasa dalam budaya Indonesia (Sadli, 2010). Menurut Julia T Wood (2005),

permainan berupa boneka dan masak-masakan juga menunjukkan salah satu ragam

permainan anak perempuan yang berbasis pada kedekatan personal, terbentuknya interaksi

saling memelihara satu sama lain, dan terjadinya komunikasi verbal secara aktif.



1 Signifier 2 Signified

Terdapat dua anak
berambut panjang
sedang memegang
boneka, gelas, dll
disebuah tanah
lapang

Dua balita
perempuan
sedang bermain
boneka dan
“masak-masakan”

3 Sign

Dua balita perempuan sedang bermain
boneka dan “masak-masakan”

I Sign

Perempuan masih
lekat dengan

peran domestik,
perempuan

sebagai pengasuh,
pemelihara dan
pendidik anak
II Signified

III Sign

Tabel 1.1 Mitos Perempuan dan Peran Domestik

Iklan ini juga berusaha menggambarkan bagaimana posisi perempuan terhadap laki-

laki dimana hingga saat ini kaum perempuan masih terus berusaha untuk memperoleh

keadilan agar bisa kokoh seperti laki-laki dalam berbagai ranah khususnya ranah publik.

Dominasi laki-laki pada perempuan sehingga menempatkan perempuan dominan pada

peran reproduktif (domestik) tak lepas dari kuatnya nilai-nilai budaya patriarki yang

mengakar pada kehidupan masyarakat. Di Indonesia, tampilan media dengan

kecenderungan represif menempatkan perempuan lebih banyak pada peran gender

reproduktif (disektor domestik) dibandingkan dengan peran gender produktif (disektor

publik) salah satunya disebabkan sangat dominannya nilai-nilai budaya patriarki (ideologi

patriarki) dalam kehidupan masyarakat Indonesia (Sunarto, 2000).

Pada sisi yang lain, balita laki-laki digambarkan secara maskulin, salah satunya

melalui aneka permainan yang mereka lakukan mulai dari pedang-pedangan, tinju, mobil-

mobilan. Balita laki-laki sama sekali tidak melakukan pekerjaan domestik sebagaimana

yang perempuan lakukan. Dari permainan-permainan tersebut juga memberi makna

bahwa laki-laki “berkuasa” atas perempuan dalam segala aspek kehidupan. Perempuan

dengan berbagai perannya dalam iklan tersebut masih merupakan objek yang dipimpin



laki-laki. Hal ini senada dengan konstruksi masyarakat Indonesia yang menempatkan laki-

laki sebagai pihak yang mempunyai ciri-ciri maskulin seperti rasional, agresif, mandiri

dan eksploratif (Dzulhayatin, dalam Sunarto, 2000).

Berkaitan dengan peran gender, juga terdapat mitos mengenai keluarga yang

harmonis. Mitos ini terdapat pada iklan susu SGM Eksplor Presinutri dimana keluarga

harmonis digambarkan hidup dengan penuh kasih sayang, selalu dekat dengan anak, ada

pembagian peran dalam mendidik dan mengasuh anak. Dari iklan tersebut, peran-peran

untuk mengasuh anak tidak lagi sepenuhnya dibebankan pada ibu. Ayah juga digambarkan

memiliki peran untuk mengasuh dan mendidik anaknya. Pembagian peran gender dalam

keluarga terindikasi dari masuknya laki-laki dalam ranah domestik. Pemunculan peran

laki-laki di ranah domestik dimana laki-laki menggunakan waktunya untuk menjalankan

fungsi sebagai “ibu rumah tangga” seperti mengasuh anak, mengurusi pekerjaan rumah

masuk dalam kategori peran gender ganda (Sunarto, 2000). Kesimbangan peran gender

dalam romantic relationship juga tergambar dalam beberapa adegan di iklan susu Nutrilon

Royal dimana balita laki-laki memberi bunga dan balita perempuan yang mencium balita

laki-laki. Kedua adegan tersebut menunjukkan bahwa hubungan yang terbangun antara

laki-laki dan perempuan dalam konteks romantic relationship harus dilakukan dengan

seimbang tanpa ada yang saling mendominasi.

Konstruksi Karakter Balita: Antara Perempuan Yang Feminin dan Laki-Laki Yang

Maskulin

Pada iklan susu SGM Eksplor Presinutri, karakter balita perempuan yang

dimunculkan adalah feminin, aktif dan ceria. Ketiga karakter ini memiliki kaitan dengan

kecerdasan interpersonal yang tumbuh dari sikap perempuan yang ekspresif secara

emosional (Wood, 2005). Aspek-aspek feminitas yang dimunculkan pada balita

perempuan dalam iklan ini misalnya dari sosok yang lembut, cantik dan memiliki sopan

santun. Tak hanya itu, muncul juga karakter “anak yang baik” yang diidentifikasikan

sebagai anak yang patuh pada orang tua, mau membantu kedua orang tuanya serta

“kerasan” di rumah.

Gambaran yang tidak jauh berbeda juga terdapat pada balita perempuan di iklan

susu Nutrilon Royal 3 Life Start Here. Balita perempuan dalam iklan ini digambarkan

dengan feminin, balita laki-laki digambarkan dengan maskulin. Adapun karakter utama

yang diusung adalah karakter pemberani, punya rasa ingin tahu yang besar, mandiri dan

bebas. Karakter balita perempuan feminin umumnya ditunjukkan dari permainan berupa



boneka-bonekaan sementara karakter balita maskulin ditunjukkan dari permainan berupa

pedang-pedangan, tinju, dan mobil-mobilan. Penggambaran balita yang maskulin memang

cenderung ditonjolkan pada iklan ini melalui berbagai adegan yang menunjukkan

keberanian, kepemimpinan, kekuatan, ketegasan, dan kemampuan menaklukan berbagai

tantangan. Sementara perempuan dengan karakter feminin dan peran-perannya yang ada

di ranah domestik menempatkan perempuan sebagai subyek yang pasif sementara laki-

laki dengan kepemimpinan, kekuatan dan “kuasanya” berposisi sebagai subyek yang

menang.

1 Signifier 2 Signified
Terdapat dua orang
anak menggunkan
helm tengah
meluncur di atas
jalan menurun
menggunakan
mobil-mobilan

Balita Bermain
Mobil-Mobilan

3 Sign

Dua anak laki-laki sedang menuruni
tanjakan dengan mobil-mobilan I Sign

Laki-laki adalah
pemimpin,

memiliki kuasa
untuk mengatur,
mengendalikan,
mengarahkan
II Signified

III Sign

Tabel 1.2 Mitos Laki-Laki Sebagai Pemimpin

Negosiasi Identitas Sesuai Posisi Kelas Sosial

Iklan SGM Eksplor Presinutri pada dasarnya merefleksikan sosok keluarga yang

berasal dari kelas menengah. Hal ini dapat dilihat dari rumah yang cukup minimalis,

berlantaikan keramik, tembok berwarna putih, serta kursi tamu yang cukup bagus dengan

kondisi rumah yang bersih dan tertata rapi. Pemunculan kelas sosial menengah jika

dikaitkan dengan gender memberi implikasi bahwa pada kelas sosial tertentu terdapat pola

perilaku yang ditanamkan  pada balita. Misalnya, dalam iklan SGM, pengambilan setting

balita perempuan kelas menengah tengah berada di dalam rumah mengindikasikan bahwa

seorang anak perempuan harus sering berada di rumah, tidak suka keluyuran, dan mau



membantu kedua orang tuanya. Ketiga sifat ini menjadi simbol penghormatan dan

kepatuhan yang harus dilakukan anak kepada orang tua dan telah menjadi suatu pola

umum bagi hubungan anak dan orang tua yang dilegitimasi oleh masyarakat Indonesia

kebanyakan. Selain itu, iklan ini juga memperlihatkan bagaimana anak perempuan dalam

keluarga kelas menengah masih dididik untuk memahami tugas domestik perempuan yang

salah satunya adalah melayani baik tamu, ayah, maupun saudara laki-laki. Rutinitas-

rutinitas seperti ini secara tidak langsung akan tertanam dalam benak anak bahwa

perempuan harus “begini” bukan “begitu”.

Meskipun Iklan Nutrilon Royal 3 mengangkat kelas sosial yang lebih tinggi (kelas

sosial atas), namun nyatanya gambaran identitas balita perempuan yang diangkat

cenderung sama dengan apa yang angkat oleh SGM Ekplor Presinutri. Kedua iklan seolah

memberi peneguhan bahwa di kelas sosial mana pun perempuan selalu dekat dengan peran

domestik. Namun, perlu diakui balita perempuan maupun laki-laki dalam iklan susu

Nutrilon Royal 3 terlihat lebih bebas bermain, bebas berekspresi tanpa kekangan orang tua.

Hal ini tidak luput dari nilai-nilai kebebasan dan individualitas yang diusung oleh iklan ini.

Melalui iklan ini, balita juga dilekatkan dengan berbagai profesi dan pekerjaan yang

menurut The Guardian seperti tercantum dalam Mackintosh dan Mooney (2004) masuk

dalam kategori “higher manajerial and professional occupation” yang menempati kelas

sosial tinggi di masyarakat seperti putri, pangeran, raja, ratu, ilmuwan, dan CEO.

Balita, Agama dan Identitas Rasial

Ucapan “Assalamualaikum” dan “Waalaikumsalam” dalam iklan susu SGM

Eksplor Presinutri tidak sesederhana ucapan salam biasa. Lebih dari itu, ucapan ini

memiliki keterkaitan erat dengan moralitas perempuan. Moralitas yang erat hubungannya

dengan akhlak (kemuliaan perilaku) di Indonesia cenderung dilekatkan pada orang-orang

yang mampu menjalankan ajaran agamanya dengan baik atau setidak-tidaknya tidak

melakukan kejahatan yang merugikan orang lain. Pemunculan ucapan salam yang lekat

dengan Agama Islam memberi indikasi bahwa balita perempuan dari kelas menengah pada

iklan tersebut mendapatkan pendidikan Agama Islam dan moralitas yang baik dari kedua

orang tuanya.

Berdasar aspek identitas rasial yang meliputi aspek fisik seperti warna kulit dan

rambut dapat dilihat bahwa balita perempuan pada iklan susu SGM Ekpslor Presinutri

dikonstruksi sebagai balita asal Indonesia, memiliki kulit berwarna putih dengan rambut

hitam kepirang-pirangan. Konstruksi serupa juga diangkat oleh iklan susu Nutrilon Royal



3. Belasan balita yang terdapat dalam iklan tersebut semuanya memiliki ciri-ciri ras

kaukasoid yang ciri utamanya memiliki kulit berwarna putih, rambut pirang hingga coklat

kehitam-hitaman.

Gambar 1.1 Balita Berkulit Putih Dalam Iklan Nutrilon dan SGM

Luputnya ras negroid (balita berkulit hitam) dalam kedua iklan tersebut erat

kaitannya dengan performance balita berkulit putih yang lebih baik dan mudah diterima

oleh khalayak. Pemunculan tokoh-tokoh balita dengan karakter tersebut mengukuhkan

anggapan bahwa kebanyakan khalayak masih tergila-gila dan cenderung lebih tertarik

dengan karakter ras kaukasoid yang berkulit putih. Hal ini senada dengan hasil penelitian

Prabasmoro (2003) dan Yulianto (2007) yang dikutip dari Puspa (2010) bahwa ras berkulit

putih masih dianggap sebagai ras tertinggi dan terbaik dalam hirarki warna kulit yang ada.

Oleh karenanya, dapat dipahami bahwa pemunculan tokoh berkulit putih bisa dimaknai

sebagai pengakuan bahwa kebanyakan khalayak masih ingin mendekati ras yang paling

sempurna tersebut.



KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah peneliti jabarkan pada bagian pembahasan, terlihat

bahwa balita yang begitu “innocent”, lugu dan tak berdosa telah mengalami konstruksi

yang bermacam-macam. Identitas balita yang dimunculkan dalam iklan SGM Ekplor

Presinutri adalah balita perempuan feminim, berkarakter aktif dan ceria, berkulit putih,

berasal dari kelas sosial menengah dan memiliki kedekatan hubungan dengan orang tua.

Sementara itu, identitas balita yang dimunculkan dalam iklan susu Nutrilon Royal 3 adalah

balita berkulit putih, berambut pirang, berasal dari kelas sosial atas, memiliki karakter

pemberani, punya rasa ingin tahu yang besar, mandiri dan bebas.

Kesimpulan yang paling menarik dari analisis ini diperoleh dari adanya universalitas

mengenai peran gender pada kedua iklan yang mengkonstruksi balita perempuan dekat

dengan peran-peran domestik sebagai pengasuh, pemelihara dan pendidik anak, peran

yang juga dibakukan bagi perempuan dewasa dalam budaya Indonesia. Konturuksi seperti

ini turut memperkuat dominasi budaya patriarki dimana perempuan masih dianggap

sebagai kasta di bawah laki-laki, melalui peran-peran yang tidak seimbang baik di ranah

domestik maupun di ranah publik. Sementara itu, balita laki-laki sama sekali tidak

melakukan pekerjaan domestik sebagaimana yang perempuan lakukan. Penggambaran

identitas balita laki-laki melalui permainan pedang-pedangan dan mobil-mobilan seolah

memberi penguatan bahwa laki-laki “berkuasa” atas perempuan dalam segala aspek

kehidupan. Perempuan dengan berbagai perannya dalam iklan tersebut masih merupakan

objek yang dipimpin laki-laki.
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