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Abstract
Marjan syrup advertisement has made an attempt to elevate local wisdom into creativity,
deconstructs folklore as an emotional appeal is the answer. This study aims to analyze
the cultural values that represented in the advertisement, as well as how the side of
creativity can be one of the interesting things to be used as an idea. Data were collected
through observation and literature study. The used method is descriptive qualitative
which is supported by John Fiske theories. The results of this study indicate the existence
of cultural representations that contained in the advertisement. Through John Fiske’s
television code, it is concluded, this advertising shows the existence of noble cultural
values such as kindness, togetherness, or more that can be used as lessons in life through
appearance, environment, dialogue, and character.
Keywords: television commercials, culture, folklore, Marjan syrup

Abstrak
Iklan sirup marjan telah melakukan salah satu upaya untuk mengangkat
kearifkan lokal menjadi sebuah kreativitas, yang mendekonstruksi cerita rakyat
sebagai daya tarik emosional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
nilai-nilai budaya yang direpresentasikan di dalam iklan, serta bagaimana sisi
kreativitas ini bisa menjadi salah satu hal yang menarik untuk dijadikan sebuah
ide. Data dikumpulkan melalui observasi dan studi literatur. Metode yang
digunakan ialah kualitatif deskriptif yang ditopang oleh teori John Fiske. Hasil
dari penelitian ini menunjukkan adanya representasi budaya yang terkandung
dalam iklan tersebut. Melalui kode-kode televisi John Fiske, dapat disimpulkan
bahwa adanya nilai luhur budaya bangsa yakni seperti kebaikan, kebersamaan,
serta kebijaksanaan yang pantas untuk dijadikan pelajaran dalam kehidupan
melalui aspek penampilan, lingkungan, dialog, dan karakter.
Kata kunci: iklan televisi, budaya, cerita rakyat, sirop Marjan
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Pendahuluan
Teknologi media massa merupakan hal yang berperan penting di dalam era
globalisasi ini. Media massa merupakan suatu sarana yang menjadi penghubung
antara komunikator dengan khalayak untuk menyampaikan suatu pesan
(Suryawati, 2011). Kemajuan teknologi media massa serta informasi yang begitu
pesat menggiring masyarakat ke dalam era yang dipenuhi dengan kompetisi,
sehingga di dalam situasi ini sangat diperlukannya kreativitas dan inovasi baru
yang menjadi tuntutan utama dalam membuat suatu karya yang jauh lebih
menarik dan efektif.
Sehingga upaya untuk mempertahankan kelestarian budaya Indonesia
dibutuhkan banyak tantangan. Era globalisasi yang membutuhkan banyak
inovasi dan kreativitas ini telah melahirkan berbagai kebudayaan modern
yang lebih menarik perhatian generasi muda. Seperti yang dituturkan oleh
Ani Rostiyati seorang Peneliti Kebudayaan dari Balai Pelestarian Nilai Budaya
Bandung, bahwa jika kelestarian budaya tidak dapat dikendalikan dengan baik,
pergeseran budaya terhadap generasi muda akan terus terjadi. Upaya yang tepat
untuk dilakukan yakni dengan memberikan kontribusi akademik maupun nonakademik terhadap seni yang mengangkat kearifan lokal. Terutama pengkajian
secara ilmiah yang berkaitan dengan pelestarian budaya menjadi penting untuk
menjawab berbagai permasalahan tersebut (Hartati, 2019).
Berbagai media dari hasil perkembangan teknologi dapat menjadi salah satu
upaya untuk melestarikan beragam kekayaan budaya bangsa Indonesia,
termasuk cerita rakyat. Cerita rakyat dituturkan secara lisan, berasal dari suatu
masyarakat di daerah tertentu dan berkembang di masyarakat. Menurut Mujtaba
dan Hartati (2019), cerita rakyat yang berbasis pertunjukan terancam punah.
Cerita rakyat merupakan salah satu nilai luhur bangsa Indonesia yang perlu
diteruskan ke generasi selanjutnya. Dengan mengembalikan salah satu bentuk
kekayaan Indonesia lewat cerita rakyat dapat menjadi salah satu bentuk upaya
untuk dilakukan, misalnya kedalam sebuah iklan.
Iklan menjadi salah satu bentuk komunikasi massa, yang digunakan untuk
menyampaikan suatu informasi atau pesan tentang barang, jasa, layanan, atau
informasi apapun. Iklan dalam bahasa Prancis disebut dengan reclame, yang
mempunyai arti meneriakkan sesuatu secara berulang-ulang (Schindler, 1970).
Media massa seperti televisi mampu menyampaikan pesan dengan efektif,
juga sebagai salah satu sumber informasi media massa yang dapat menjangkau
khalayak luas.
Selain sebagai sarana untuk mempromosikan produk, iklan mengalami perluasan
fungsi untuk menanamkan nilai-nilai, atau makna simbolik melalui bahasa dan
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visualisasi dalam pesan-pesannya (Vera, 2014). Iklan juga berperan sebagai sarana
pengembangan kebudayaan. Salah satunya perusahaan yang menggunakan
iklan televisi dengan strategi seperti ini adalah sirup Marjan, yang dimana iklan
televisi ini selalu menyuguhkan iklan dengan tema yang berbeda-beda setiap
tahunnya, selalu konsisten hadir ketika bulan Ramadhan tiba hingga masyarakat
merasakan fenomena tayangnya iklan sirup Marjan ini sebagai penanda bahwa
bulan Ramadhan telah dekat, dan juga merupakan jenis iklan bersambung yang
selalu menyajikan 3 sekuel berdurasi 30 detik/sekuel setiap tahunnya, sehingga
kehadirannya ditungguh-tunggu oleh banyak khalayak.
Pada tahun 2020, Marjan memvisualisasikan cerita rakyat legendaris Indonesia dari
Jawa barat yaitu kisah Purbasari dan Lutung Kasarung ke dalam iklan berbentuk
cerita bersambung. Konsep iklan sirup Marjan ‘Purbasari dan Lutung Kasarung’
merupakan salah satu objek yang menarik untuk diteliti, karena melibatkan
upaya ini untuk melestarikan budaya Indonesia. Hal ini menimbulkan pertanyaan
nilai-nilai budaya apa saja yang telah direpresentasikan untuk menyampaikan
pesannya. Keunikannya yang menampilkan cerita rakyat juga merupakan hal
yang menarik karena dilihat dari bagaimana Marjan mengemas kembali cerita
rakyat tersebut dengan versi yang lebih modern dan bisa diterima generasigenerasi muda saat ini. Sehingga, tujuan penelitian ini adalah menganalisis
budaya apa saja yang telah direpresentasikan di dalam iklan televisi sirup marjan
‘Purbasari dan Lutung Kasarung’ 2020 serta bagaimana sisi kreativitas ini bisa
menjadi sesuatu yang menarik untuk khalayak.
Metode
Penelitian metode kualitatif deskriptif ini akan dilibatkannya teori John Fiske
untuk memudahkan jalannya penelitian. Digunakan sebagai penggambaran,
ringkasan beberapa kondisi, situasi serta fenomena yang terjadi di masyarakat.
Menurut Burhan Bungin (2011:69), melalui pendekatan kualitatif, objek penelitian
akan ditarik melalui sebuah gambaran tentang suatu fenomena dan kondisi yang
terjadi pada setiap scene. Analisis ini akan menggunakan referensi literatur yang
berkaitan dengan objek sehingga sangat mempertimbangkan kedalaman data.
Analisis ini akan menginterpretasikan apa yang sebenarnya terjadi menurut suatu
konteks dan hubungan yang ada dengan nilai-nilai budaya masyarakat Indonesia.
Adegan pada setiap scene yang memiliki tanda akan dijabarkan maknanya.
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang
berupa hasil dari potongan-potongan gambar atau cuplikan adegan dari video
iklan Marjan “Purbasari dan Lutung Kasarung” melalui YouTube yang diunggah
oleh saluran ‘iklandiTV’ tahun 2020. Data sekunder adalah data-data yang
mendukung penelitian, meliputi teori, artikel, informasi, serta jurnal. Metode
pengumpulan data yang dilakukan, meliputi : 1) Observasi, memiliki pengertian
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untuk meneliti ciri-ciri, serta relasi elemen tingkah laku pada fenomena sosial
dengan objek. 2) Studi literatur, pemahaman yang ditelusuri melalui kepustakaan
berisi teori-teori karya ilmiah, journal online, artikel, dan sebagainya dan 3)
Studi dokumentasi, dimaksudkan untuk memperoleh data dengan mengamati,
meneliti, dan mengambil potongan-potongan gambar melalui video iklan televisi
sirup Marjan “Purbasari dan Lutung Kasarung” yang diakses di youtube untuk
memperkuat dan melengkapi hasil penelitian.
Teknik analisis data akan menggunakan pendekatan semiotika John Fiske.
Semiotika miliki Fiske memberikan ruang yang cukup luas untuk melakukan
analisis atau interpretasi terhadap iklan. Model milik Fiske lebih mementingkan
akan hal-hal mendasar seperti keadaan sosial, budaya, dan kepopuleran budaya.
Model semiotika yang dikaji oleh John Fiske dibagi menjadi tiga level pengkodean
tayangan televisi yaitu, representasi, realitas, dan ideologi.
1. Level Realitas: Kode sosial yang tercakup dalam level ini adalah
penampilan, kostum, riasan, lingkungan, kelakuan, bahasa tubuh,
ekspresi, dan sebagainya.
2. Level Representasi: Kode sosial yang tercakup dalam level ini adalah
kode teknis yang meliputi kamera, lighting, musik, suara. Dimana
level ini mentransmisikan kode-kode representasional yang dapat
mengaktualisasikan, meliputi narasi, karakter, konflik, dialog, setting, dan
sebagainya.
3. Level Ideologi: Level ini merupakan sebuah hasil dari level realita dan
level representasi yang telah terkategorikan kepada hubungan sosial oleh
kode-kode ideologi, seperti kebersamaan, ras, individualism, feminisme,
kapitalisme, dan lain-lain.
Representasi
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), representasi sendiri merupakan
suatu perbuatan mewakili, keadaan mewakili, apa yang mewakili, perwakilan.
Stuart Hall mengemukakan bahwa representasi bisa juga dipahami sebagai suatu
proses pertukaran makna antara manusia atau antar budaya yang menggunakan
gambar, simbol dan bahasa. Proses produksi meliputi pemaknaan suatu tanda,
pengetahuan, gagasan, kode sosial, ilmu pengetahuan, atau bisa juga merupakan
sebuah proses dimana kita mengkontruksi dunia sekitar seperti moral, cultural,
ekonomis dan spiritual (Wibowo, 2011:122).
Budaya
Menurut Koentjaningrat (2011), kebudayaan merupakan keseluruhan gagasan,
tindakan, dan hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat. Budaya juga
merupakan segala nilai, pemikiran, simbol, yang mempengaruhi perilaku, sikap,
kepercayaan, dan kebiasaan masyarakat (Sumarwan, 2011). Jadi, budaya itu sendiri

176

Dimensi, Vol.18- No.2, Februari 2022

mengandung maksud yang sangat kompleks dan mendalam karena budaya
merupakan sebuah tatanan cara tentang kehidupan sehari-hari yang berkembang
luas di masyarakat dengan mencampurkan berbagai unsur kehidupan dan selalu
diwariskan secara turun temurun agar selalu dapat memenuhi nilai-nilai budaya
tersebut.
Iklan Televisi
Segala bentuk presentasi nonpribadi yang digunakan sebagai penyampaian
suatu informasi atau pesan tentang promosi gagasan, barang, jasa, atau layanan
disebut dengan iklan. Iklan dalam bahasa Prancis disebut dengan reclame, yang
mempunyai arti meneriakkan sesuatu secara berulang-ulang (Schindler, 1970).
Iklan juga cara yang berbiaya efektif guna menyebarkan pesan, entah untuk
membangun preferensi merek, gagasan, atau untuk membidik khalayak (Kotler
& Keller, 2009, p.244). Selain sebagai sarana untuk mempromosikan produk, iklan
mengalami perluasan fungsi untuk menanamkan nilai-nilai, atau makna simbolik
melalui bahasa dan visualisasi dalam pesan-pesannya (Vera, 2014).
Berdasarkan jenisnya iklan dapat dibedakan menjadi dua, yakni: (1) Iklan
Komersial, mempunyai tujuan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi
terutama meningkatkan penjualan. (2) Iklan Non-Komersial, bertujuan
untuk menyampaikan suatu informasi yang sifatnya mendidik khalayak dan
lebih berfokus untuk mendapatkan keuntungan sosial seperti penambahan
pengetahuan, kesadaran sikap, serta perubahan perilaku terhadap masalah yang
diiklankan daripada keuntungan ekonomi (Widyatama, 2008, p.17).
Kotler dan Amstrong dalam Wang, Cheng dan Chu (2012, p.2) mengatakan
daya tarik rasional selalu menekankan sebagaimana nyata dari sebuah produk.
Dengan daya tarik rasional, yang dapat ditekankan pada produk adalah manfaat,
fungsi atau benefit yang diinginkan konsumen. Menurut Baheti Jain (2020), untuk
mempengaruhi perilaku konsumen, daya tarik emosional dalam iklan harus
diupayakan.
Hasil Pembahasan
Iklan sirup Marjan ‘Purbasari dan Lutung Kasarung’ merupakan pengembangan
modern dari cerita rakyat Jawa Barat ‘Lutung Kasarung’ sehingga iklan ini tidak
menghilangkan unsur-unsur tradisional di dalamnya. Jadi, berdasarkan observasi
melalui pengamatan dari keseluruhan scene yang terdapat dalam iklan sirup
Marjan ‘Purbasari dan Lutung Kasarung’ telah didapatkan sebuah representasi
budaya yang merujuk pada kebiasaan setiap orang sebagai anggota masyarakat,
hal ini dianalisis menggunakan semiotika John Fiske sebagai berikut;
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Gambar 1. Busana.
(Sumber: https://www.youtube.com/watch?v=rXdjvAEKOqY)

Pada Level Realitas, representasi budaya terdapat pada aspek penampilan,
lingkungan, gerak tubuh, ekspresi. Pada aspek penampilan, iklan Marjan
‘Purbasari dan Lutung Kasarung’ mencoba mengungkapkan budaya tradisional
dengan cara berbusana bak kerajaan tradisional suku Sunda. Penampilan
keluarga Purbasari dilihat secara dominan adalah selalu tampil mengenakan
baju elegan modern berwarna cerah dan polos sehingga tetap terlihat sederhana.
Selain itu, penampilan Raja pada iklan ini juga ditampilkan menggunakan motif
yang disulam dengan benang emas, juga dilengkapi dengan beberapa perhiasan
serta aksesoris sehingga terkesan menunjukkan keglamoran terutama pada
bagian kepala yang biasa disebut dengan mahkota. Dilihat dari penampilan yang
sederhana tapi tetap elegan, menandakan bahwa Purbasari dan keluarganya
adalah orang yang menjujung kebaikan, kesederhanaan dan sangat memegang
teguh kehormatan.

Gambar 2. Perilaku Purbasari.
(Sumber: https://www.youtube.com/
watch?v=rXdjvAEKOqY)

Gambar 3. Purbasari di Hutan.
(Sumber: https://www.youtube.com/
watch?v=rXdjvAEKOqY)

Pada aspek perilaku di dalam iklan ini, representasi budaya diperlihatkan
Purbasari ketika ia pergi keluar istana sambil memalingkan wajah buruk
rupanya karena dikutuk oleh kakaknya Purbararang yang terbutakan oleh rasa
dengki dan iri. Perilaku Purbasari dapat mencerminkan suatu budaya yang
merujuk kepada kebiasaan, nilai, serta sikap. Aspek perilaku ketika Purbasari
memalingkan wajahnya, menandakan suatu tindakan yang menjujung tinggi
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kehormatan wanita, bersikap santun terhadap rakyat, serta menjaga kehormatan
diri di muka umum. Ada beberapa referensi yang dapat dijadikan acuan bahwa
tradisi dan keyakinan dalam budaya Sunda menempatkan posisi perempuan
sebagai sosok yang berpengaruh dalam kehidupan. Kedudukan perempuan
dalam ranah Sunda dapat dilihat dari hasil penelitian Agus Heryana yang
berjudul Mitologi Perempuan Sunda, bahwa perempuan dalam budaya Sunda
berada pada kedudukan, harkat, serta martabat yang terhormat (Heryana, 2012).
Sehingga, Purbasari pergi ke hutan untuk meninggalkan kerajaan dengan wajah
yang tertutup kain agar semua orang tidak bisa melihat keburukan rupanya demi
menjaga kehormatan dirinya sebagai wanita dan menjaga nama baik keluarganya.

Gambar 4. Ekspresi Rakyat.
(Sumber: https://www.youtube.com/
watch?v=rXdjvAEKOqY)

Gambar 5. Ekspresi Penyihir Jahat.
(Sumber: https://www.youtube.com/
watch?v=rXdjvAEKOqY)

Pada aspek ekspresi dalam iklan, representasi budaya ditampilkan saat penyihir
jahat datang ditengah kebahagiaan rakyat yang menyambut pemimpin barunya
Purbasari dengan beberapa rakyat biasa maju untuk melawan. Seorang rakyat
biasa memperlihatkan ekspresi raut wajah yang terkejut dan penuh dengan
dedikasi untuk melindungi kerajaannya. Menandakan bahwa kebudayaan
Jawa akan menolak secara tegas bila sistem tata nilai tradisi mereka diberangus.
Kebudayaan Jawa yang tersebar di seluruh Nusantara telah menciptakan perilaku
masyarakatnya lebih bermoral dan mempunyai rasa hormat terhadap sesama.
Pada kebudayaan Jawa, individu akan selalu menjaga keselarasan interaksi
sosial, dan mengedepankan kedamaian agar terpeliharanya keseimbangan yang
menciptakan lingkungan yang selaras. Sehingga, mereka sudah terbiasa untuk
saling membutuhkan dan memerlukan sesama secara hati-hati karena sudah
dikondisikan turun temurun sedemikian rupa untuk tidak merusak tata budaya
serta tradisi yang berlaku (Wandari, 1983). Sikap iri dan dengki hati Purbararang
terhadap Purbasari telah mendatangkan penyihir jahat secara frontal yang
menyebabkan ketidakselarasan dan ketidaksesuaian dengan nilai-nilai budaya
Jawa sehingga hal tersebut tidak bisa diterima di kultur Jawa dan masyarakat.
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Gambar 6. Lingkungan Kerajaan.
(Sumber: https://www.youtube.com/
watch?v=rXdjvAEKOqY)

Gambar 7. Lingkungan Sosial Purbasari.
(Sumber: https://www.youtube.com/
watch?v=rXdjvAEKOqY)

Pada aspek lingkungan, kerajaan Purbasari dan Purbararang ditampilkan
sebagaimana rupanya sebuah kerajaan Sunda yang pernah ada antara tahun
923 dan 1579 Masehi. Dalam iklan ini, terdapat Kembar Mayang, yakni hiasan
simbolik tradisi perkawinan Jawa yang terbuat dari rangkaian janur, debog
(batang pohon pisang), dan kembang panca warna. Kembar Mayang memang
telah dipakai dalam berbagai upacara tradisional di Nusantara yang sampai
saat sekarang masih dilestarikan (Adil & Bukhori, 2020). Terdapatnya produk
budaya di dalam iklan, merepresentasikan bahwa acara penyerahan tahta kepada
Purbasari ini sepenuhnya sakral dan menjujung tinggi tradisi nenek moyang.
Masih pada aspek lingkungan, keluarga Purbasari dan Purbararang ditampilkan
sebagai tokoh yang dikenal dan dihormati masyarakat. Ini digambarkan dengan
dikeliling oleh orang-orang banyak, berkumpul bersosialisasi bersama dan
bertemu orang-orang baru disekitarnya. Menandakan bahwa pada scene ini
terdapat gambaran budaya bersosialisasi dalam keluarga Jawa, yang dilakukan
untuk menciptakan kebersamaan.
Dari semua scene yang telah di analisis, terdapat Level Representasi iklan sirup
Marjan “Purbasari dan Lutung Kasarung” yang telah ditarik kesimpulannya,
bahwa kode-kode di iklan yang merepresentasikan budaya tercemin melalui
aspek kamera, pencahayaan, musik dan suara.

Gambar 8. Tahta Kerajaan.
Terdapat audio narator yang muncul
“Alkisah, Raja memilih Purbasari si bungsu, untuk menggantikannya, semua bersuka cita.”
(Sumber: https://www.youtube.com/watch?v=rXdjvAEKOqY)
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Pada aspek musik dan suara, dalam iklan Marjan ini semua tokoh ditampilkan
tanpa dialog, semua ditampilkan dengan audio narator yang membacakan kisah
sesuai dengan latar belakang peristiwa iklan yang ditampilkan, agar realitas dapat
dirasakan oleh khalayak. Dalam scene pembuka iklan Marjan ini, terdapat audio
musik khas tempo jaman dulu dan suara narator, ini menandakan bahwa kisah
ini terkesan tradisional dan telah terjadi sekitar bertahun-tahun lalu, sedangkan
audio narator menandakan ekspresi tutur kata terhadap cerita rakyat yang telah
dimulai. Dari adegan dan audio tersebut menunjukkan adanya penyerahan tahta
atau kedudukan dari sang raja kepada Purbasari putrinya yang bungsu. Pada
dasarnya, salah satu keturunan Raja yang akan menggantikan kedudukannya
sebagai “Raja Adat” bersifat turun temurun dari satu generasi ke generasi
selanjutnya sehingga dapat direpresentasikan sebagai budaya, dan keturunan
tersebut haruslah seseorang yang bijaksana dan mampu memimpin rakyatnya.
Pada aspek kamera, penggambaran budaya diperlihatkan pada teknik
pengambilan gambar seperti long shot, full shot, medium long shot, two shot,
medium close up, dan close up. Beberapa teknik ini membantu menggambarkan
penyampaian unsur budaya di dalam iklan. Juga gerakan kamera yang digunakan
adalah pan dan tilt. Pada aspek pencahayaan dalam iklan ini, peran pencahayaan
adalah sebagai pendukung aspek-aspek lainnya. Teknik pencahayaan tergantung
pada pengambilan adegan. Apabila adegan dilakukan di dalam ruangan atau
indoor, pencahayaan akan terkesan lebih gelap. Seperti pada scene di iklan ketika
Purbararang dan penyihir jahat datang untuk mengambil ahli tahta.

Gambar 9. Penyihir Tahta.
(Sumber: https://www.youtube.com/
watch?v=rXdjvAEKOqY)

Gambar 10. Purbasari Dikutuk.
(Sumber: https://www.youtube.com/
watch?v=rXdjvAEKOqY)

Dari adegan pencahayaan tersebut menandakan bahwa suasana di tempat
tersebut menakutkan dan mengerikan. Suasana yang menakutkan ini disebabkan
karena peristiwa tersebut ditutupi dengan rasa iri hati dan dengki Purbararang
terhadap Purbasari.
Pencahayaan yang menggambarkan suasana di dalam ruangan tersebut terbuat
karena terdapat efek pencahayaan low key dan back light serta efek hard light dan
soft light yang digunakan untuk menciptakan suasana ruangan di malam hari
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dengan memberikan sedikit intensitas sentuhan cahaya dan memberikan kesan
terang lembut sehingga dapat mendukung setiap aspek perilaku dan ekspresi.
Berbeda jika adegan diambil di luar ruangan karena biasanya menggunakan
natural light yakni menggunakan cahaya matahari. Teknik pencahayaan biasanya
menggunakan key light dan fill light karena akan berfokus pada ekspresi.
Poin penting dalam iklan Marjan “Purbasari dan Lutung Kasarung” adalah
tergambarnya level ideologi, yakni ideologi kearifan lokal, keselarasan, dan
moralitas. Kearifan lokal merupakan bagian dari suatu budaya masyarakat
yang diwariskan secara turun temurun dari satu generasi ke generasi, sehingga
sifatnya tidak dapat dipisahkan dari bahasa masyarakat itu sendiri. Ideologi
ini mempunyai pandangan untuk mengedepankan nilai dan ajaran tradisi
yang telah ditanamkan oleh para tetua adat. Seperti peristiwa Purbasari dan
Purbararang saat memperebutkan harta warisan yang pada akhirnya merusak
hubungan persaudaran karena perihal tradisi yang mengedepankan realistis dan
mempertahankan ciri khas kebudayannya walaupun luar biasa diterjang oleh
budaya lain (Franz Magnis Suseno, 1989:1).
Keselarasan dan moralitas, merupakan nilai-nilai kebaikan yang menjadi
pegangan dalam kehidupan seseorang untuk bertingkah laku demi
terpeliharanya keseimbangan antara manusia dan lingkungan. Sikap batin inilah
yang dipertahankan turun-temurun karena mampu menciptakan harmonisasi
kehidupan dalam menjaga keutuhan sesama. Purbasari dan Lutung Kasarung
mampu menciptakan rangkaian tata kehidupan yang saling bersembiosa dan saling
membutuhkan, sehingga dapat mengembalikan ketidakselarasan dan ketidak
berdayaan tradisi dalam mempertahankan eksistensinya. Ciri spesifik seperti
sistem-sistem tradisi dari sebuah kebudayaan adat tidak lagi menjadi acuan dasar
dalam berperilaku. Masyarakat adat masa itu mampu berperan dalam sebuah
keselarasan kehidupan lewat rasa hormat dan moral yang tinggi karena mereka
sudah berabad-abad mengenggam tatanan tradisi lokal.
Dari keberadaan poin yang telah dipaparkan, keberadaan iklan Marjan
“Purbasari dan Lutung Kasarung” ini berhasil merepresentasikan berbagai
budaya Nusantara tanpa menggeser kemenarikan pesan sebagai inti dari iklan
yang ingin disampaikan. Pengembangan cerita rakyat ke dalam iklan pun tidak
banyak berubah dan masih mempertahankan cerita aslinya. Munculnya merek
Marjan dalam berbagai momen di dalam iklan Purbasari dan Lutung Kasarung
masih sangat masuk akal, dilihat bagaimana Marjan dihadirkan ketika perayaan
pergantian takhta kerajaan, keakraban antara Purbasari dan Lutung Kasarung
saat mereka di hutan, serta ketika kerajaan sudah kembali damai.

182

Dimensi, Vol.18- No.2, Februari 2022

Di tengah era globalisasi yang semakin berkembang, Marjan berani melakukan
sebuah terobosan baru dengan memodernisasi atas suatu hal yang bersifat
tradisional demi memperkenalkan kembali beberapa kekayaan dan keberagaman
budaya bangsa. Selain itu, iklan Marjan ini juga dapat dijadikan sarana edukasi
untuk menyampaikan pesan-pesan moral karena kehadiran ceritanya yang kental
akan amanat, identitas budaya suatu daerah, nilai-nilai moral, dan cerita rakyat.
Dengan memanfaatkan perkembangan teknologi sebagai tempat melestarikan
budaya tradisional dan cerita rakyat akan mampu mengikuti perkembangan
zaman. Alhasil, keberadaannya tidak akan hilang, tetap lestari, dan dikenang
sepanjang masa.
Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai representasi budaya
dalam iklan televisi sirop Marjan “Purbasari dan Lutung Kasarung” dapat ditarik
beberapa kesimpulan mengenai representasi budaya dalam iklan ini. Bahwasanya
representasi budaya yang ada di iklan terlihat pada tiga level yang dikemukakan
oleh John Fiske seperti pada level representasi, level realitas, dan level ideologi
lewat aspek penampilan, perilaku, ekspresi, lingkungan, aspek kamera, musik
dan suara. Dapat disimpulkan bahwa iklan ini menggambarkan nilai budaya yaitu
ideologi kearifan lokal, keselarasan, dan moralitas. Iklan Purbasari ini berhasil
merepresentasikan berbagai budaya Nusantara. Dengan memodernisasikan
cerita rakyat, iklan Marjan ini dapat dijadikan sarana edukasi menampilkan
pesan-pesan moral karena kehadiran ceritanya yang kental akan amanat, tradisi
lokal, identitas budaya suatu daerah, maupun nilai-nilai moral.
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