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Abstrak 

Fokus penelitian ini ada pada representasi identitas anak muda yang 

ditampilkan dalam iklan layanan transportasi online berbasis aplikasi mobile 

dengan jenis produk jasa yang serupa dalam tiga iklan berbeda (GO-JEK, GRAB, 

dan UBER). Adapun yang menjadi rumusan masalah dari penelitian ini adalah 

bagaimana representasi identitas anak muda yang muncul di dalam iklan 

berdasarkan atribut yang melekat pada tokoh dalam iklan, tata rias, teknik- teknik 

kamera apa saja yang digunakan serta ideologi apa yang muncul dari representasi 

tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk 

mendeskripsikan  identitas anak muda dalam media iklan dengan menggunakan 

metode semiotik John Fiske. Analisis yang telah dilakukan peneliti menghasilkan 

tiga temuan. Pertama, identitas anak muda yang tampak dalam iklan GO-JEK 

adalah sosok perempuan muda yang aktif, modern, dan mandiri. Kedua, anak 

muda dalam iklan GRAB ini digambarkan sebagai sosok yang terpelajar. Ketiga, 

sosok anak muda yang tampak dalam iklan UBER ini lekat dengan konsep 

maskulinitas dimana sosok pria identik dengan imaji kejantanan, ketangkasan, 

keperkasaan, dan ulet. 

Kata Kunci : Representasi, Identitas, Iklan, Anak Muda, Teknologi 
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Pendahuluan 

Masa remaja sering 

dipandang sebagai periode "krisis 

identitas," di mana dilema mendasar 

harus diselesaikan. Remaja atau 

dapat dikatakan anak muda karena 

tidak memiliki kategori yang jelas 

dalam rentan usia. Mereka sudah 

tidak dapat digolongkan menjadi 

anak-anak, tetapi juga belum dapat 

diterima pada golongan orang 

dewasa. Remaja berada diantara 

anak-anak dan orang dewasa, maka 

dari itu seringkali masa remaja atau 

anak muda dikenal sebagai fase 

mencari jati diri (Asrori, 9:2005). 

Dalam wacana Barat 

(Buckingham:2008), masa remaja 

sering digambarkan sebagai 

pengalaman hidup yang meningkat, 

dan mungkin emosional, 

mempertanyakan masa depan yang 

tidak diketahui, kebutuhan untuk 

menempatkan diri, untuk mencari 

tahu siapa teman kita, bagaimana 

mengambil tempat di masyarakat, 

memliki keinginan ambivalen untuk 

menjadi menjadi sama namun 

menonjol. Identitas anak muda 

dipengaruhi oleh penggunaan media 

mereka, khususnya media 

komunikasi pribadi seperti ponsel 

atau smartphone. Di sisi lain, ini juga 

menyiratkan pandangan identitas 

remaja sebagai mobile, berubah dan 

berkembang dari saat ke waktu dan 

dari waktu ke waktu, karena sangat 

sensitif terhadap perubahan 

hubungan antara teman dan keluarga, 

dan tantangan emosional dan 

intelektual yang dialami dan 

dimediasi melalui penggunaan 

ponsel. Gagasan tentang identitas 

bergerak menunjukkan bahwa 

identitas itu cair dan remaja terus-

menerus menegosiasikan siapa 

mereka, bagaimana identitas mereka, 

dan dengan siapa mereka menjadi 

identitas itu. 

Anak muda merupakan salah 

satu generasi pionir dalam 

pemanfaatan teknologi komunikasi 

khusunya yang berbasis mobile, 

seperti Smartphone misalnya. Tidak 

mengherankan  jika anak muda 

sekarang ini mudah sekali terpapar 

oleh banyaknya media massa seperti 

iklan yang muncul di hampir semua 
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platform digital. Iklan bisa dikatakan 

sebagai salah satu produk media 

yang dianggap paling sering menerpa 

khalayak. Menurut riset yang 

dilakukan oleh CBSNews (2006) di 

tahun 1970-an, seseorang dapat 

mengalami terpaan iklan sebanyak-

banyaknya 500 iklan per hari. 

Namun kini, seseorang dapat 

mengalami terpaan iklan hingga 

5000 iklan per hari. Hal ini 

membuktikan bahwa iklan menjadi 

strategi pemasaran yang efektif. 

Beberapa tahun belakangan 

ini di Indonesia marak bermunculan 

iklan layanan transportasi online 

berbasis aplikasi mobile yang mana 

aplikasi ini dimaksudkan untuk 

memudahkan para penggunanya 

dalam mengakses transportasi yang 

akan digunakan dalam kegiatan 

sehari-hari. Aplikasi transportasi 

online ini disebut juga dengan 

aplikasi ridesharing yang 

kemunculannya di Indonesia mulai 

marak pada tahun 2014. Pada awal 

kemunculannya dimulai oleh aplikasi 

Uber yang mengusung UberTaxi 

sebagai bisnis layanan transportasi 

berbasis online. Kemudian diikuti 

dengan kemunculan GO-JEK, 

GrabBike, GrabTaxi, dan aplikasi 

lainnya. Aplikasi semacam GO-JEK 

dapat diunduh pada smartphone yang 

memiliki sistem operasi iOS dan 

Android. GO-JEK memenfaatkan 

media elektronik yang sudah 

terkoneksi dengan internet seperti 

smartphone agar pemesanan jasa 

ojek lebih mudah bagi konsumen. 

Karena menurut Survei yang 

dilakukan oleh Asosiasi 

Penyelenggara Jaringan Internet 

Indonesia (APJII) mengungkap 

bahwa lebih dari setengah penduduk 

Indonesia kini telah terhubung ke 

internet. Masifnya pengguna internet 

di Indonesia ini juga tidak lepas dari 

berbagai fasilitas penunjang yang 

mendukung perkembangan teknologi 

komunikasi informasi menjadi sangat 

pesat.  

Dampak kecanggihan 

teknologi ini dapat dirasakan oleh 

semua kalangan, bukan hanya orang 

dewasa, orang kaya, pengusaha 

ataupun orang-orang yang ahli dalam 

bidang teknologi saja, melainkan dari 

kalangan remaja, anak-anak, orang 

yang awalnya tidak mengerti akan 

teknologi, bahkan anak-anak yang 

masih di bawah umur juga dapat 
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merasakan dampak kecanggihan ini. 

Menurut peneliti tema ini memiliki 

signifikansi karena anak muda 

merupakan kelompok yang memiliki 

kecenderungan untuk selalu 

mengikuti perkembangan zaman 

(trend) dan selalu mobile. Peneliti 

ingin menggali labih dalam 

mengenai bagaimana identitas anak 

muda direpresentasikan dalam iklan 

layanan transportasi online berbasis 

aplikasi mobile (GO-JEK, GRAB, 

UBER) menggunakan metode 

semiotik John Fiske. Metode ini 

dipilih karena metode semiotik 

memudahkan peneliti untuk melihat 

tanda - tanda yang muncul dalam 

iklan, dimana tanda - tanda tersebut 

memudahkan peneliti untuk 

mengungkap makna yang berusaha 

dimunculkan lewat sosok anak muda 

dalam iklan tersebut. Peneliti melihat 

tanda - tanda berupa teks yang 

terdapat dalam iklan, untuk 

selanjutnya dianalisis. Teks tersebut 

dapat berupa scene atau adegan, 

pesan verbal serta kode - kode visual 

yang nampak pada iklan, dan 

menganalisanya sesuai dengan tiga 

level yang diungkapkan oleh John 

Fiske, yaitu level realitas, level 

representasi dan level ideologi. 

 

Iklan 

Iklan adalah segala bentuk 

pesan tentang suatu produk yang 

disampaikan melalui suatu media, 

dibiayai oleh pemrakarsa yang 

dikenal, serta ditujukkan kepada 

sebagian dan seluruh masyarakat. 

Secara sederhana iklan didefinisikan 

sebagai pesan yang menawarkan 

suatu produk yang ditujukan oleh 

suatu masyarakat lewat suatu media. 

Namun demikian, untuk 

membedakannya dengan 

pengumuman biasa , iklan lebih 

untuk membujuk orang supaya 

membeli (Kasali,1992:21). McLuhan 

menyebut iklan sebagai karya seni 

terbesar abad ke -20. Iklan sering 

dianggap sebagai penentu 

kecenderungan, trend, mode, dan 

bahkan dianggap sebagai pembentuk 

kesadaran manusia modern. Unsur 

repetisi, trik, dan manipulasi dalam 

periklanan tidak bisa diabaikan 

dalam perembesan gaya hidup, 

terutama di kalangan anak-anak dan 

kaum muda. Iklan dengan demikian 
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telah menjadi semacam hasrat 

(channel of desire) manusia dan 

sekaligus “saluran wacana” (channel 

of discourse) mengenai konsumsi 

dan gaya hidup. Jhally dalam 

Ibrahim (2007) menyatakan bahwa “ 

Masyarakat konsumen secara harfiah 

diajar bagaimana membaca pesan-

pesan komersial”. Sehingga, saat ini 

kita tidak mungkin memahami 

apapun yang berhubungan dengan 

media massa dan budaya popular 

kontemporer jika kita tidak 

memahami hubungannya yang 

intergral dengan periklanan. 

 

 

Representasi 

Menurut Hall (2003) 

.......Representation is an essential 

part of the process by which meaning 

is produced and exchanged between 

members of culture. Melalui 

representasi, suatu makna diproduksi 

dan dipertukarkan antar anggota 

masyarakat. Jadi dapat dikatakan 

bahwa, representasi secara singkat 

adalah salah satu cara untuk 

memproduksi makna. Representasi 

bekerja melalui sistem representasi. 

Sistem representasi ini terdiri dari 

dua komponen penting, yakni konsep 

dalam pikiran dan bahasa. Kedua 

komponen ini saling berelasi. 

Konsep dari sesuatu hal yang kita 

miliki dalam pikiran kita, membuat 

kita mengetahui makna dari hal 

tersebut. Namun, makna tidak akan 

dapat dikomunikasikan tanpa bahasa. 

Sebagai contoh sederhana, kita 

mengenal konsep ‘piring’ dan 

mengetahui maknanya. Kita tidak 

akan dapat mengkomunikasikan 

makna dari ‘piring’ (misalnya, benda 

yang digunakan orang untuk makan) 

jika kita tidak dapat 

mengungkapkannya dalam bahasa 

yang dapat dimengerti oleh orang 

lain. Oleh karena itu, yang terpenting 

dalam sistem representasi ini pun 

adalah bahwa kelompok yang dapat 

berproduksi dan bertukar makna 

dengan baik adalah kelompok 

tertentu yang memiliki suatu latar 

belakang pengetahuan yang sama 

sehingga dapat menciptakan suatu 

pemahaman yang (hampir) sama. 

 

Identitas 
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Dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, identitas diartikan sebagai 

ciri-ciri atau keadaan khusus 

seseorang; jati diri. Identitas 

merupakan komponen penting yang 

menunjukkan identitas personal 

individu (Marcia, 1993:4). Hall 

menegaskan bahwa identitas bukan 

sesuatu yang kaku dengan 

karakteristik tetap yang tidak 

berubah dari zaman ke zaman. 

Identitas adalah sesuatu yang terus-

menerus dibentuk dalam kerangka 

sejarah dan budaya, sesuatu yang 

diposisikan pada suatu tempat dan 

waktu, sesuai dengan konteks. 

Pencarian identitas seseorang (Hall, 

1993: 231) selalu terkait dengan 

permasalahan bagaimana orang itu 

berusaha menempatkan dirinya 

(positioning) dalam suatu lingkup 

masyarakat yang telah menempatkan 

dirinya dalam lingkup lain (being 

positioned). 

 

Teknologi dan Anak muda 

Perkembangan teknologi 

memang sangat diperlukan untuk 

sesuatu yang diciptakan guna 

memberikan manfaat positif bagi 

kehidupan manusia. Kemajuan 

teknologi memberikan banyak 

kemudahan bagi para pengguna 

kecanggihan teknologi pada 

umumnya, serta sebagai cara yang 

baru dalam melakukan aktifitas 

manusia. Perkembangan kemajuan 

teknologi informasi dan komunikasi 

cenderung berpengaruh langsung 

terhadap tingkat peradaban manusia. 

Terbentuknya strata masyarakat 

agraris, masyarakat industri, dan 

masyarakat informasi adalah tidak 

terlepas dari  pengaruh teknologi 

global tersebut. Sehingga melalui 

teknologi tersebut kita mengenal dua 

bentuk kenyataan, yaitu realitas yang 

diciptakan tuhan dan realitas yang 

diciptakan manusia. Kedua realitas 

tersebut letak pemanfaatannya 

kembali kepada diri manusia. 

Tanda bahwa kita telah 

berada dalam era masyarakat 

informasi adalah pesatnya 

perkembangan teknologi informasi 

dan komunikasi. Ciri-ciri 

perkembangan tersebut ditandai 

dengan: 1) daya muat untuk 

mengumpulkan, menyimpan, 

memanipulasikan, dan menyajikan 

informasi meningkat: 2) kecepatan 
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penyajian informasi meningkat; 3) 

miniaturisasi perangkat keras; 4) 

keragaman pilihan informasi; 5) 

menurunnya biaya perolehan 

informasi; 6) mudahnya penggunaan 

produk teknologi informasi; 7) 

distribusi informasi yang semakin 

cepat dan luas; dan 8 ) pemecahan 

masalah yang lebih baik dan 

dibuatnya prediksi masa depan lebih 

tepat. 

Anak muda menjadi salah 

satu generasi pionir dalam 

pemanfaatan teknologi komunikasi 

khusunya yang berbasis mobile, 

seperti laptop, smartphone dan 

lainnya. Anak-anak dan remaja yang 

menggunakan telepon seluler di usia 

yang masih sangat muda pun juga 

semakin bertambah. Ini 

menggarisbawahi perubahan yang 

terjadi di banyak masyarakat remaja 

itu sendiri. Status anak muda dan 

youth culture telah menjadi wilayah 

yang jauh lebih rumit sejak awal 

tahun 2000-an, terutama dari 2005-

2006 dan seterusnya. Pertama, ponsel 

berubah menjadi media. Ketika 

telepon seluler meliputi teks, 

fotografi, berita, bahan bacaan, 

televisi, musik, radio, permainan, 

iklan, majalah, dan kemudian 

bentuk-bentuk lain yang hingga kini 

jarang dipertimbangkan dalam skala 

yang sama, maka pertanyaan dan 

literatur penelitian yang berfokus 

pada anak muda dan media secara 

langsung terlibat studi tentang 

ponsel. Kedua, kedatangan internet 

sejak tahun 2007 dan seterusnya 

telah secara dramatis mengubah 

konsepsi dan orientasi mereka 

terhadap media dan komunikasi. 

Seperti sebelumnya dalam sejarah 

teknologi komunikasi, anak muda 

dilihat sebagai pengguna internet 

seluler awal yang khas - sehingga 

penelitian dan diskusi kritis perlu 

melibatkan mereka. 

 

Perusahaan Penyedia Aplikasi 

layanan Transportasi Online 

Berbasis Aplikasi Mobile  

Di Indonesia terdapat beberapa 

perusahaan jasa layanan ojek online 

yang berbasis aplikasi mobile, yaitu : 

1. GO-JEK 

Gojek merupakan layanan 

transportasi ojek online yang dikelola 

oleh PT Gojek Indonesia. Didirikan 
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oleh 2 pemuda Indonesia 

Michaelangelo Moran dan Nadiem 

Makarin pada tahun 2011. Awal 

mulanya Gojek hanya menggunakan 

telepon biasa seperti taksi pada 

umumnya. Sejalan dengan 

perkembangannya, Gojek semakin 

meningkat dan banyak dibutuhkan 

sehingga pada tahun 2015, aplikasi 

Android Gojek diciptakan untuk 

meningkatkan pelayanan dan agar 

semakin mudah dijangkau. 

2. GRAB 

Grab atau yang sebelumnya dikenal 

sebagai GrabTaxi adalah sebuah 

perusahaan asal Malaysia yang 

melayani aplikasi penyedia 

transportasi dan tersedia di enam 

negara di Asia Tenggara, yakni 

Malaysia, Singapura, Thailand, 

Vietnam, Indonesia, dan Filipina. 

Grab memiliki visi untuk merevolusi 

industri pertaksian di Asia Tenggara, 

sehingga dapat memberikan 

keamanan serta kenyamanan bagi 

pengguna kendaraan seantero Asia 

Tenggara.  

Di Indonesia, Grab melayani 

pemesanan kendaraan seperti ojek, 

mobil, dan taksi serta pengiriman 

barang, pembelian makanan, dan 

penyewaan mobil. Saat ini Grab 

tersedia di 63 kota di seluruh 

Indonesia. 

3. UBER 

Uber adalah perusahaan rintisan dan 

perusahaan jaringan transportasi asal 

San Francisco, California, yang 

menciptakan aplikasi penyedia 

transportasi yang menghubungkan 

penumpang dengan sopir kendaraan 

sewaan serta layanan tumpangan. 

Perusahaan ini mengatur layanan 

penjemputan di berbagai kota di 

seluruh dunia. Mobil dapat dipesan 

dengan mengirim pesan teks atau 

memakai aplikasi dan juga bisa 

digunakan untuk melacak lokasi 

mobil pesanan pengguna. Nama 

"Uber" adalah referensi ke bahasa 

umum "uber", yang berarti "paling 

atas" atau "super", dan memiliki asal-

usulnya dalam bahasa Jerman 

“über”, yang berarti "di atas". 

 

Pembahasan 

Pada ada iklan GO-JEK edisi 

#HidupTanpaBatas, tokoh 

perempuan selalu dilekatkan dengan 
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sosok anak muda melalui atribut 

pendukung seperti busana (jubah 

santai, pakaian yoga, dress, 

longdress) dan tata rias serta 

bagaimana tokoh ini bergerak dari 

satu ruang ke ruang yang lain 

(rumah, lokasi shooting, panggung 

pertunjukan) dengan berbagai konsep 

identitas yang berubah (ibu, wanita 

karir, aktris). Pada level realitasnya, 

iklan ini menampilkan tokoh yang 

selalu memakai busana atau pakaian 

yang berbeda di setiap setting yang 

berbeda pula. Hal ini berhubungan 

dengan identitas anak muda yang 

tidak memiliki keajegan atau fluid 

dimana akan selalu bergerak secara 

dinamis. Hall (1996) menegaskan 

bahwa identitas bukan sesuatu yang 

kaku dengan karakteristik tetap yang 

tidak berubah dari zaman ke zaman. 

Pada iklan yang GRAB edisi 

#PilihAman, selain tampak pada 

atribut (pakaian kasual, tas, sepatu) 

dan setting yang muncul (kampus, 

pangkalan ojek), konsep identitas 

anak muda lebih dikaitkan dengan  

dunia akademis. Tokoh perempuan 

dalam iklan ini berstatus sebagai 

seorang mahasiswi. Mahasiswa 

sebagai kelompok yang akan 

memasuki lapisan atas dari susunan 

kekuasan, struktur perekonomian dan 

prestise di masyarakat merupakan 

elit di kalangan angkatan muda kaum 

muda (Arbi Sanit, 1980: 107-110). 

Hal ini menunjukkan bahwa  pemuda 

sebagai kaum terpelajar merupakan 

lapisan masyarakat yang memiliki 

karakteristik tersendiri dibanding 

lapisan masyarakat lainnya.  

Sementara pada iklan UBER 

edisi “Les Gitar”, selain juga 

dihubungkan dengan atributnya 

seperti busana (kaos, flanel, kemeja 

formal) dan setting (rumah, kantor, 

tempat les) konsep identitas anak 

muda cenderung dilekatkan dengan 

konsep maskulinitas dimana sosok 

pria identik dengan imaji kejantanan, 

ketangkasan, keperkasaan, 

keberanian untuk menantang bahaya, 

keuletan, keteguhan hati, rasional, 

dll. Konsep maskulinitas ini juga 

berbicara mengenai peran pria yang 

berbeda dengan wanita dalam 

kehidupan sosialnya. Pria 

mempunyai tugas pergi ke luar 

rumah untuk mencari makan 

keluarganya, baik itu berburu (zaman 

dulu) atau bekerja untuk 

mendapatkan gaji (zaman sekarang). 
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Berbeda dengan peran perempuan 

yang sudah sewajarnya hidup di 

lingkungan rumah tangga dengan 

tugas - tugas seperti membesarkan 

anak - anak dan memasak. Seperti 

pada saat tokoh pria yang tampak 

giat berlatih memainkan gitar bahkan 

pergi ke tempat les musik setelah 

pulang bekerja dari kantor demi 

memberikan hadiah pada kekasih 

atau calon istrinya. 

Kesimpulan 

Seperti yang ditampilkan pada 

analisis terhadap ketiga iklan layanan 

transportasi online berbasis aplikasi 

mobile ini (GO-JEK, GRAB, 

UBER), didapatkan tiga hasil yang 

berbeda. Identitas anak muda 

digambarkan sebagai sosok yang 

mandiri, modern dan aktif. Tokoh 

Dian Sastro dalam iklan GO-JEK 

#TanpaBatas dianggap dapat 

mewakili anak muda khususnya 

wanita melalui atribut yang 

menempel serta aktifitas yang 

dilakukan dalam iklan tersebut. Anak 

muda juga digambarkan sosok yang 

cerdas dan memiliki cita-cita dan 

tujuan hidup yang lebih pasti seperti 

yang digambarkan dalam iklan 

GRAB #PilihAman. Pendidikan 

merupakan salah satu elemen penting 

dalam menentukan pilihan – pilihan 

di masa depan. Sedangkan pada iklan 

UBER edisi “Les Gitar”, identitas 

anak muda ditampilkan sebagai 

sosok pekerja keras, kreatif, tekun 

dan ulet. Selain itu, identitas tersebut 

tampaknya dekat dengan konsep - 

konsep maskulinitas karena selain 

dari sosok pria yang ditampilkan 

dalam iklan, hal ini bisa diamati dari 

atribut atau fashion dan juga aktifitas 

yang muncul di sepanjang iklan. 

Sosok pria dalam iklan ini selalu 

tekun dalam mempelajari hal baru 

disela-sela pekerjan utamanya demi 

memberikan satu persembahan 

kejutan kepada pasanganya di hari 

pernikahan. 
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