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Abstract 

This research is trying to find out how the construction of myths of the greatness of formula milks in 
formula milk ads in Indonesia. In addition, this research will reveal how the formula milk ads produce images of 
scientific terms through the symbols in audio visual impressions. 

Frisian Flag, SGM, and Dancow are the three big players of many formula products whose ads bombard 
television in Indonesia. Frisian Flag, SGM, and Dancow controlled 50 percent of total formula milk ad spending 
with a total number of impressions of nearly 37 thousand spots. 

This research uses qualitative approach with method of textual analysis, that is semiotics belong to Roland 
Barthes. Ads that will be explored as objects are 2017 version ads from Frisian Flag, SGM, and Dancow 1+ 
variants; such as Frisian Flag Jelajah Chameleon version, SGM Eksplor Presinutrisi+ 1+ ad version of Anak 
SGM, Susu Generasi Maju, and Dancow Advanced Excelnutri + 1+ ad version of Katakan “Iya Boleh” Kepada 
Eksplorasi Si Kecil. 

The conclusion of this study is the construction of the greatness of formula milks is done through several 
stages; first by performing representations and simulations, secondly by producing various realities, third by 
simplifying the scientific terms, the fourth is done by the game of signs and symbols, the fifth by creating the ideal 
concept, the sixth by creating a false consciousness, and the seventh done through the commodification of the myths 
about formula milk. The formula milk advertisement produces an image of the greatness of scientific terms by 
twisting reality, presenting a simulation to distort meaning. Formula milk ads create symbolic meanings related to 
the scientific terms, in the form of symbols of intelligence, health, good body immune, etc. Formula milk ads have 
done a reality counterfeiting, misplaced meaning, and miss information by providing false and misleading 
information about the advertised product. 
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1. Pendahuluan 

Fr i s ian F lag , SGM , dan Dancow 
merupakan tiga pemain besar dari sekian banyak 
produk susu formula yang iklannya membombardir 
televisi di Indonesia. Data Adstensity, sebuah 
platform digital monitoring iklan televisi, 
menunjukkan bahwa pada periode Januari-Juni 
2016 total belanja iklan produk-produk susu 
formula untuk anak dengan usia lebih dari enam 
bulan sekitar Rp 2,1 triliun dengan total ads spot 
mencapai 73,4 ribu spot iklan. 

Frisian Flag menguasai hampir 22 persen 
dari total belanja iklan produk susu formula. Di 
tempat kedua SGM Eksplor dengan 16 persen, 
disusul Dancow dengan 12 persen di tempat ketiga. 
Dari jumlah tayangan iklan, Frisian Flag tercatat 
paling banyak yaitu dengan 18.092 spot. Disusul 
SGM Eksplor dengan 10.245 spot dan Dancow 1+ 
sebanyak 8.550 spot iklan (Agung, 2016).  
 Gempuran iklan susu formula telah 
mengaburkan fitrah seorang ibu untuk menyusui 
atau memberikan Air Susu Ibu (ASI) kepada 
anaknya. Melalui iklan, produk susu formula 
dicitrakan mampu mencetak bayi yang sehat dan 
cerdas hanya dengan mengkonsumsi susu buatan 
pabrik tersebut. Di sini ada kesalahpahaman yang 
dikonstruksi oleh iklan susu formula selama ini.  
Seperti diungkapkan oleh Berger dan Luckman 

(1991: 26), media seperti iklan pada hakikatnya 
adalah hasil konstruksi realitas dengan bahasa 
sebagai perangkat dasarnya. 

Peran media, terutama media massa 
sebagai subjek yang mengonstruksi realitas 
kehidupan sehari-hari tidak dapat diabaikan. Media 
adalah agen konstruksi (Wibowo, 2006: 92).  
Dengan melakukan representasi dalam bentuk 
konten, media berperan dalam mengembangkan 
makna yang dimiliki oleh individu tentang suatu 
kejadian, situasi, maupun objek yang terdapat di 
masyarakat.   

Dengan begitu iklan Frisian Flag, SGM, 
dan Dancow sebagai iklan dengan total 50 persen 
dari keseluruhan belanja iklan produk susu formula 
dan waktu tayang yang tidak kurang dari 200 kali 
per hari maka jelas turut mengonstruksi persepsi 
masyarakat. Utamanya yang berkaitan dengan 
keberhasilan seorang ibu dalam pemberian ASI 
kepada anaknya. 

Hal ini selaras dengan data dari Info Datin 
2014 (Pusat Data dan Informasi Kementerian 
Kesehatan RI) yang menunjukkan kecilnya 
persentase pemberian ASI eksklusif di Indonesia. 
Pada tahun 2010 hanya 39,8 persen bayi usia 0 
bulan yang mendapatkan ASI eksklusif. Persentase 
menyusui eksklusif semakin menurun dengan 
meningkatnya kelompok umur bayi; 32, 5 persen 
pada bayi usia 1 bulan; 30,7 persen pada bayi usia 
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bayi 2 bulan; 25,2 persen pada bayi usia 3 bulan; 
26, 3 persen pada bayi usia 4 bulan; dan 15,3 
persen pada bayi usia 5 bulan. Hal lain yang 
memengaruhi pemberian ASI eksklusif adalah 
adanya anggapan di masyarakat bahwa pemberian 
ASI hanya dilakukan oleh kalangan menengah ke 
bawah karena tidak mampu membeli susu formula.  

Walaupun iklan susu formula yang ada saat 
ini hanya diperuntukkan untuk anak usia enam 
bulan ke atas, tapi sering kali konsumen sulit 
membedakan iklan yang tayang adalah iklan susu 
formula bayi, iklan susu formula lanjutan, atau 
iklan susu formula pertumbuhan. Akhirnya yang 
lebih ditangkap oleh masyarakat adalah tentang 
informasi kehebatan susu formula. Penyeragaman 
kemasan yang dilakukan oleh produsen susu 
fo rmu la j uga t u ru t be rkon t r i bus i da l am 
membingungkan konsumen. Kemasan susu formula 
sering kali hanya dibedakan pada tulisan 
keterangan umur, namun masih menggunakan 
desain yang serupa. 

Di dalam iklan Frisian Flag, SGM, dan 
Dancow varian 1+, konsep-konsep scientific 
disajikan secara sederhana dan simpel agar mudah 
dimengerti. Kandungan-kandungan dalam susu 
formula seperti asam α-linolenat, asam linolenat, 
zat besi, inulin, selenium, dsb ditampilkan sebagai 
suatu solusi instan jika orang tua ingin mempunyai 
anak yang sehat, cerdas, inisiatif, dsb. Detail terkait 
efek samping dan hal-hal negatif yang bisa 
ditimbulkan disembunyikan dalam uraian positif 
kandungan susu formula. Hal ini bertentangan 
dengan UU nomor 8 tahun 1999 tentang 
perlindungan konsumen. Pasal 17 ayat 1 poin d 
menyebutkan bahwa pelaku usaha periklanan 
dilarang memproduksi iklan yang tidak memuat 
informasi mengenai risiko pemakaian barang dan/
atau jasa. Media melalui iklan sudah misleading 
konsumen agar mengonsumsi produk yang 
diiklankan dan ingin segera melihat hasilnya. Para 
orang tua ingin cepat-cepat mendapatkan anak yang 
sehat dan cerdas secara instan tanpa suatu proses 
yang kompleks, hanya dengan meminum produk 
susu formula. Hal ini menyebabkan banyak 
informasi mengenai konsep-konsep scientific di 
masyarakat menjadi seolah instan. Media dalam hal 
ini iklan telah mereproduksi cultural myths dan 
menciptakan persepsi masyarakat yang keliru 
mengenai konsep-konsep scientific. 

Pada dasarnya tidak hanya iklan susu 
formula yang menjadi faktor pengonstruksi realitas 
di benak masyarakat, faktor lain seperti faktor 
kemandirian individu dalam menentukan pilihan, 
fanatisme, pengaruh teman, orang tua, kebiasaan, 
saran dokter, events yang disponsori oleh susu 
formula, ambasador dari suatu merek, dsb juga 
dapat berperan sebagai influencer. Penelitian ini 
memilih iklan televisi sebagai objek penelitian 
karena di Indonesia iklan televisi dianggap sebagai 
faktor yang lebih utama dalam mengonstruksi 
sebuah realitas sosial.  

Nielsen Global Baby Report tahun 2015 
mengungkapkan bahwa di Indonesia iklan televisi 
menempati urutan pertama sebagai sumber 
informasi mengenai pilihan makanan bayi untuk 
dibeli pertama kali dan menempati urutan ketiga 

sebagai sumber informasi paling berpengaruh 
dalam membeli makanan bayi (Lubis, 2015). 
Terlebih lagi di Indonesia televisi masih menjadi 
media yang paling populer dan merupakan media 
utama yang dikonsumsi oleh masyarakat.  

Berdasarkan survei Audienscapes pada 
tahun 2009 lebih dari 90% rumah tangga di Indonesia 
memiliki minimal satu set televisi. Lebih jauh 
penelitian Audienscape menyatakan bahwa setiap 
minggunya penggunaan media televisi sebanyak 95% 
di tahun 2006 dan meningkat menjadi 97% di tahun 
2007 dan tahun 2009. Penggunaan televisi tersebut 
jauh lebih tinggi dari penggunaan media lain seperti 
radio, surat kabar, dan internet yang hanya di bawah 
50%. Senada dengan survei Audienscape, survei 
kebiasaan konsumsi media di Indonesia yang 
dilakukan oleh Broadcasting Board of Governors, 
badan riset milik Amerika Serikat menyatakan bahwa 
pada tahun 2012 sebanyak 95,9% orang dewasa di 
Indonesia mengkonsumsi televisi, setidaknya 
seminggu sekal i , masih lebih t inggi j ika 
dibandingkan pengguna internet yang sebesar 20,6% 
(bbg.gov). 

Pada tahun 2014 menurut data dari Nielsen 
s e b a n y a k 9 5 % m a s y a r a k a t d i I n d o n e s i a 
mengkonsumsi televisi. Jauh di atas internet yang 
hanya 33%, Radio 20%, Surat kabar 12%, tabloid 
6%, dan majalah 5% (nielsen.com). Alhasil pada saat 
ini televisi masih menjadi media terbesar di 
Indonesia. Survei dari Litbang Kompas pada 
Desember 2015 menunjukkan bahwa 4 dari 5 
responden rutin menikmati tayangan televisi setiap 
harinya. Artinya televisi telah menjadi kebutuhan 
pokok bagi masyarakat (Erianto, Dwi. 2016).  

Berdasarkan data dari e-Marketer, pada 
tahun 2017 Indonesia menempati peringkat kedua 
(setelah Hongkong) total belanja iklan di Asia 
Pasifik. Total belanja iklan tersebut mencapai US$2,8 
miliar atau Rp38 triliun. Iklan televisi mengambil 
porsi sebesar 60,1% dari total pengeluaran iklan, 
dengan total nilai US$1,68 miliar atau sebesar 
Rp23,07 triliun. Hal ini diprediksi akan terus 
meningkat dan pada tahun 2020 diperkirakan total 
belanja iklan televisi mencapai US$2 miliar atau 
R p 2 7 , 2 t r i l i u n ( U t a m a , 2 0 1 8 ) . D e n g a n 
memperhatikan data tersebut menjadikan masyarakat 
semakin mudah terkultivasi oleh konten-konten yang 
terdapat dalam televisi.  

Pertumbuhan belanja iklan menunjukkan 
tren positif dari tahun ke tahun. Menurut Nielsen 
Indonesia, pada tahun 2015 belanja iklan di 
Indonesia mencapai Rp 118 triliun. Tahun 2016 
meningkat sebesar 14% menjadi 134,8 triliun. Media 
televisi menyumbang 77% atau senilai Rp 103,8 
triliun dari total belanja iklan tahun 2016. Sementara, 
media cetak seperti koran dan majalah mengalami 
penurunan. Pada tahun 2016, belanja iklan di koran 
sebesar 22% dari total keseluruhan atau senilai Rp 
29,4 triliun, sedangkan belanja iklan di majalah 
hanya 1% atau senilai Rp 1,6 triliun dari total 
keseluruhan (Fauzi, 2017). Pada tahun 2017 Nielsen 
Indonesia mencatat total belanja iklan di Indonesia 
mencapai Rp 145 triliun, meningkat 8% dari tahun 
sebelumnya. Media televisi tetap mendominasi, 
bahkan meningkat menjadi 80% dari total belanja 
diklan di tahun 2017. Sementara porsi belanja iklan 
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media cetak menunjukkan tren penurunan seiring 
dengan berkurangnya media cetak yang beroperasi 
(Lubis, 2018). Hal ini menggambarkan posisi televisi 
yang terus mendominasi sebagai media paling 
banyak dipilih oleh pengiklan. Kepercayaan para 
pengiklan terhadap media televisi menunjukkan 
efektifitas iklan televisi dalam menunjang penjualan 
produk mereka.  

Kehebatan susu formula telah dipengaruhi 
berbagai kepentingan. Sehingga telah menjadi 
mitos di masyarakat yang tidak dipermasalahkan 
lagi akar pengetahuannya. Barthes memandang 
mitos sebagai cara berfikir dari suatu kebudayaan. 
Mitos sebagai cara untuk memahami sesuatu. (Fiske, 
2004: 121). Menurut Barthes (2011: 161) mitos 
merupakan sistem pemaknaan yang terletak pada 
tingkatan kedua sistem pertandaan (the second order 
of signification). Mitos sering kali dijadikan sebagai 
norma-norma dalam kehidupan sosial. Logika dalam 
kehidupan sosial dibangun dan dibentuk melalui 
mitos. Mitos memainkan pesan-pesan tertentu yang 
boleh jadi sangat berbeda dengan makna asalnya. 
Mitos juga dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk 
mengubah ideologi masyarakat. Ketika suatu tanda 
yang memil iki makna denotasi kemudian 
berkembang menjadi makna konotasi, maka makna 
konotasi tersebut akan berkembang menjadi mitos.  

Ketika seseorang merasa produk yang dia 
konsumsi merepresentasikan dirinya, atau sebaliknya 
maka disitulah mitos bekerja. Mitos membentuk 
kesadaran semu (false consciousness) dan membuat 
konsumen untuk terus setia terhadap produk yang 
digunakannya. Mitos dibangun oleh tanda dan simbol 
yang terdapat di dalam iklan. Menurut Baudrillard 
tanda merupakan hasil akhir kapitalisme dalam 
membentuk kebudayaan (Soedjatmiko, 2008: 45). 
Tanda dan simbol dalam iklan digunakan untuk 
membentuk budaya konsumen di dalam masyarakat. 
Iklan mengasosiasikan tanda pada produk-produk 
yang diiklankannya sehingga membentuk makna 
tertentu di benak konsumen. Iklan menggunakan 
simbol-simbol budaya, agama, tubuh, gender, dsb 
dalam mengonstruksian mitos. Iklan mendidik 
masyarakat untuk menjadi konsumen yang pasif dan 
tidak kritis dengan membentuk konsumen yang tidak 
pernah terpuaskan.  
 Hal inilah yang menjadi latar belakang 
peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana 
konstruksi mitos kehebatan susu formula dalam 
iklan televisi Frisian Flag, SGM, dan Dancow 
varian 1+. Varian 1+ dipilih karena iklan susu 
formula 1+ merupakan jenis iklan susu formula 
pertumbuhan terendah dari Frisian Flag, SGM, dan 
Dancow. Iklan varian 1+ ini mempunyai potensi 
yang lebih besar untuk membingungkan kosumen 
dalam membedakan antara susu formula bayi, susu 
formula lanjutan, dan susu formula pertumbuhan.  

Penelitian ini akan berfokus pada tanda dan 
simbol, baik verbal maupun visual yang selanjutnya 
akan dianalisis secara semiotika. Semiotika yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah semiotika 
Roland Barthes. Menurut Barthes mitos menjadikan 
ideologi kelas dominan menjadi tampak alami. 
Dalam hal Frisian Flag, SGM, dan Dancow 
mencoba menciptakan mitos kehebatan susu formula 
di setiap iklan yang dibuatnya. Sehingga iklan yang 

dibuatnya dapat mengonstruksi citra susu formula 
yang ada di masyarakat. 

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi 
literatur dalam kajian media periklanan, khususnya 
yang berfokus pada konstruksi mitos melalui iklan 
dan makna di balik teks-teks di dalam iklan. Selain 
itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan 
wawasan terhadap masyarakat sehingga masyarakat 
tidak dengan mudahnya menerima konstruksi realitas 
dari tayangan iklan.  

2. Metode 

 Penelitian ini menggunakan pendekatan 
kualitatif dengan metode analisis tekstual. Analisis 
tekstual yang dipakai di dalam penelitian ini adalah 
semiotika Roland Barthes. Analisis semiotika Roland 
Barthes digunakan untuk menginterpretasikan dan 
memaknai tanda-tanda pada objek penelitian terkait 
konstruksi mitos kehebatan susu formula yang 
selanjutnya dapat digunakan sebagai acuan untuk 
menafsirkan serta mempresentasikan pesan-pesan 
dan motivasi yang terkandung di dalam iklan yang 
diteliti. 

Objek penelitian dalam penelitian berupa 
pesan linguistik, pesan ikonik terkodekan (konotatif), 
dan pesan ikonik yang tak terkodekan (denotatif) dari 
iklan-iklan Frisian Flag, SGM, dan Dancow yang 
terpilih.. Pesan linguistik dalam penelitian ini 
meliputi dialog dan musik (verbal) di dalam iklan 
yang diteliti. Pesan ikonik (terkodekan dan tak 
terkodekan) berupa unsur visual dalam iklan yang 
meliputi adegan, gestur, ekspresi, maupun properti 
yang muncul dalam iklan-iklan Frisian Flag, SGM, 
dan Dancow yang terpilih. Iklan yang akan 
dieksplorasi sebagai sumber data primer adalah iklan 
versi tahun 2017 dari Frisian Flag, SGM, dan 
Dancow varian 1+. Selain itu, penelitian ini 
menggunakan data sekunder yang yang diperoleh 
dari perpustakaan, baik berupa literatur yang bersifat 
fisik maupun digital. Jenis literatur sebagai data 
sekunder membahas tentang konstruksi, mitologi, 
periklanan, budaya konsumen, budaya visual, 
hegemoni, dan topik bahasan lain yeng berhubungan 
dengan penelitian. 

Teknik yang dipakai dalam pengumpulan 
data pada penelitian ini menggunakan teknik 
dokumentasi, yaitu perekaman terhadap tanda verbal 
maupun tanda visual (non verbal) pada iklan. Cara 
yang dilakukan adalah dengan melakukan audio 
capturing terhadap data verbal pada iklan yang 
dianggap penting. Pengumpulan data visual 
dilakukan dengan cara screen capture dan scene 
capturing. 

Penelitian ini juga menggunakan studi 
kepustakaan sebagai teknik pengumpulan data. Studi 
pustaka dapat diperoleh melalui perpustakaan, baik 
berupa literatur yang bersifat fisik maupun digital. 
Jenis literatur sebagai data sekunder membahas 
tentang konstruksi, mitologi, periklanan, budaya 
konsumen, budaya visual, hegemoni, dan topik 
bahasan lain yeng berhubungan dengan penelitian.  

Penelitian ini melalui beberapa tahapan, 
yaitu (1) mendefinisikan objek analisis; (2) 
mengumpulkan teks; (3) menjelaskan teks; (4) 
menafsirkan teks; (5) menjelaskan kode-kode 



kultural berkenaan dengan teks yang diteliti; (6) 
membuat generalisasi; dan (7) membuat kesimpulan. 
Penelitian ini berfokus kepada mitos yang 
terkandung di dalam pemaknaan iklan dan dikaitkan 
dengan budaya konsumerisme. Sebagai pelengkap 
dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan 
diskursif.  

3. Hasil dan Pembahasan 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan 
bahwa iklan Frisian Flag, SGM, dan Dancow varian 
1+ merepresentasikan balita sebagai sosok yang 
sehat; cerdas, khususnya inisiatif dan imajinatif; 
mempunyai rasa ingin tahu yang t inggi , 
merepresentasikan sistem atau lingkungan keluarga 
yang selalu tampak harmonis; dan representasi 
terhadap peran gender. Selain melakukan 
representasi, iklan Frisian Flag, SGM, dan Dancow 
varian 1+ juga melakukan simulasi-simulasi. Secara 
keseluruhan iklan Frisian Flag, dan SGM varian 1+ 
mensimulasikan sebuah realitas media yaitu berupa 
kebermanfaatan produk susu formula yang 
diiklankan. Simulasi akan kehebatan produk susu 
formula tercipta melalui representasi image yang 
dibangun di dalam iklan. 

Iklan Frisian Flag, SGM, dan Dancow 
varian 1+ membuat berbagai realitas mengenai 
parameter ideal seorang balita, cara terbaik dalam 
mendidik anak, dan pemilihan asupan yang tepat 
untuk sang anak. Parameter ideal seorang balita 
adalah sosok yang cerdas, cepat menyerap ilmu baru, 
mempunyai inisiatif dan improvisasi yang tinggi. 
Cara terbaik dalam mendidik anak adalah 
kekompakan dan kegigihan orang tua, selain itu 
dengan selalu memberikan anak ruang untuk 
berkreasi dan bereksplorasi. Pemilihan asupan yang 
tepat untuk sang anak adalah dengan memberikan 
produk Frisian Flag, SGM, dan Dancow varian 1+ di 
mana produk tersebut sempurna untuk tumbuh 
kembang balita. 

Istilah-istilah scientific dalam iklan Frisian 
Flag, SGM, dan Dancow varian 1+ pada umumnya 
digunakan untuk penamaan bahan yang terkandung 
dalam produk. Istilah-istilah scientific yang diekspos 
meliputi vitamin A, C, D, E; omega 3/ linolenic acid 
(LA); omega 6/ α linolenic acid (ALA); serat pangan 
(inulin); minyak ikan; zat besi; zinc; dan selenium. 
Istilah-istilah scientific yang terdapat pada iklan 
Frisian Flag, SGM, dan Dancow varian 1+ tidak 
menekankan makna, melainkan menekankan 
keterasingan bunyi dari suatu kata untuk 
menunjukkan keilmiahannya. Penyederhanaan 
istilah-istilah scientific di dalam iklan Frisian Flag, 
SGM, dan Dancow varian 1+ ditujukan agar dapat 
dimengerti oleh khalayak umum dan menimbulkan 
minat calon konsumen untuk membeli produk yang 
diiklankan.Iklan Frisian Flag, SGM, dan Dancow 
varian 1+ menciptakan struktur makna dengan 
permainan tanda dan simbol. Iklan Frisian Flag, 
SGM, dan Dancow varian 1+ memoles dan 
menampilkan dirinya dengan makna-makna simbolis 
da r ipada mengeksp lo ras i kegunaan yang 
sesungguhnya. Iklan Frisian Flag, SGM, dan 
Dancow varian 1+ menghubungkan produknya 

dengan kasih sayang orang tua kepada anaknya, 
wacana modernitas, kesehatan dan kepraktisan. 
 Konsep-konsep ideal yang terdapat pada 
iklan Frisian Flag, SGM, dan Dancow varian 1+ 
adalah konsep idealitas seorang balita, idealitas dari 
produk susu formula yang diiklankan, serta idealitas 
dari sebuah keluarga. Iklan Frisian Flag, SGM, dan 
Dancow varian 1+ memvisualkan idealitas-idealitas 
versi mereka. Menciptakan harapan dan imajinasi-
imajinasi di benak penonton akan kondisi ideal yang 
ditampilkan. Akibatnya masyarakat terkonstruksi 
dengan kondisi ideal yang ditampilkan. Cara 
memandang dunia dan cara bertindak berkiblat pada 
idealitas yang divisualkan oleh iklan Frisian Flag, 
SGM, dan Dancow varian 1+. 
 Produsen iklan Frisian Flag, SGM, dan 
Dancow varian 1+ selaku kapitalis media 
memproduksi makna-makna, menciptakan kesadaran 
semu di benak konsumen. Proses penciptaan 
kesadaran semu dalam iklan Frisian Flag, SGM, dan 
Dancow varian 1+ erat kaitannya dengan 
pembahasan ideologi dan hegemoni. Iklan Frisian 
Flag, SGM, dan Dancow varian 1+ tampak 
mengandung ideologi-ideologi dominan seperti, 
ideologi konsumerisme, patriarki, pendidikan, 
kesehatan, dan kelas. Selain mengandung ideologi-
ideologi dominan, untuk mendapatkan penerimaan 
dari konsumen atau masyarakat luas, iklan Frisian 
Flag , SGM , dan Dancow varian 1+ juga 
mengakomodir ideologi-ideologi dari subordinat. Hal 
ini berkaitan dengan proses hegemoni. 
 Mitos-mitos tentang susu formula juga 
dijual sebagai alat komodifikasi pengiklan bagi 
konsumennya. Mitos-mitos yang dikomodifikasi 
dalam iklan Frisian Flag, SGM, dan Dancow varian 
1+ antara lain pabrikasi pada produk susu formula, 
kandungan zat gizi yang lengkap, gaya hidup, dan 
kepraktisan. Iklan Frisian Flag, SGM, dan Dancow 
varian 1+ melalui konten-kontennya menawarkan 
sebuah citra yang dibangun menggunakan mitos-
mitos yang telah ada maupun melalui proses 
penciptaan mitos-mitos baru. Kepemilikan seorang 
anak semakin dikomersialkan, sehingga pengeluaran 
uang yang berlebihan menjadi suatu hal yang wajar. 
 Istilah-istilah scientific pada iklan Frisian 
Flag, SGM, dan Dancow varian 1+ ditampilkan 
sebagai sesuatu yang bermanfaat dan mutlak 
dibutuhkan oleh balita dan di sisi lain iklan Frisian 
Flag, SGM, dan Dancow varian 1+ menyembunyikan 
aspek-aspek negatif atau efek samping terkait istilah-
istilah scientific tersebut.  

4. Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah 
konstruksi tentang kehebatan susu formula dilakukan 
melalui beberapa tahapan; pertama dengan 
melakukan representasi dan simulasi, kedua dengan 
memproduksi berbagai realitas, ketiga dengan 
mempermudah istilah-istilah scientific, keempat 
dilakukan dengan permainan tanda dan simbol, 
kelima dengan menciptakan konsep ideal, keenam 
dengan menciptakan kesadaran semu, dan ketujuh 
dilakukan melalui komodifikasi terhadap mitos-mitos 
seputar susu formula.  



Iklan susu formula memproduksi gambaran 
tentang kehebatan istilah-istilah scientific dengan 
memutarbalikkan realitas, menyajikan sebuah 
simulasi sehingga membuat distorsi makna. Iklan 
susu formula menciptakan makna-makna simbolis 
terkait istilah-istilah scientific tersebut, berupa simbol 
dari kecerdasan, kesehatan, imun tubuh yang baik, 
dsb. Iklan susu formula telah melakukan pemalsuan 
realitas, pelencengan makna, dan mis-informasi 
dengan cara memberikan informasi yang keliru dan 
menyesatkan tentang produk yang diiklankan. 
 Kita perlu membiasakan diri dalam 
menganalisis produk-produk media, dengan begitu 
kita akan mulai menyadari proses konstruksi dari 
produk-produk media tersebut. Bagaimana media 
memodifikasi konten-kontennya, membangun citra, 
realitas media, mengarahkan pandangan terhadap 
dunia. Melalui dekonstruksi terhadap produk-produk 
media kita dapat mengungkap ideologi yang coba 
ditanamkan dari produsen media, makna-makna 
implisit, dan proses kontruksi yang sedang dibangun. 
 Kebijakan masyarakat dalam menyikapi 
teks-teks media maupun isu-isu yang ada perlu mulai 
dilatih. Literasi media di kalangan masyarakat harus 
dit ingkatkan dengan mulai selektif dalam 
mengonsumsi jenis media dan meningkatkan sikap 
analitis serta kritis dalam menyikapi terpaan teks-teks 
media. Di dalam kehidupan sosial masyarakat, 
literasi media ini harus diajarkan dan dihabituasi 
sejak dini. Para kapitalis maupun pembuat iklan juga 
perlu berbenah dengan pembuatan iklan yang tidak 
semata-mata mengedepankan profit. Konten-konten 
yang objektif dan bersifat edukatif di dalam iklan 
juga perlu di rintis. Para pembuat iklan harus mulai 
mengurangi simulasi-simulasi yang mereka buat dan 
lebih berfokus kepada peningkatan unsur kreativitas 
dan estetis dalam menarik konsumen. 
 Pemerintah selaku pembuat regulasi juga 
perlu lebih mendalami fenomena yang ada di 
masyarakat. Selain itu aturan-aturan seputar dunia 
periklanan harus dengan tegas dijalankan. Pemberian 
sanksi-sanksi terhadap pelanggaran di dunia 
periklanan diharapkan dapat memberikan efek jera 
t e r h a d a p p r o d u s e n - p r o d u s e n i k l a n y a n g 
menghalalkan segala cara dalam mengejar profit. 
 Bagi para peneliti dan dunia akademik, 
hendaknya meningkatkan kualitas kajian-kajian dan 
publikasi ilmiah dalam bidang periklanan, khususnya 
terkait dampak yang ditimbulkan oleh iklan bagi 
kehidupan masyarakat. Bagi para pegiat anak, pegiat 
kesehatan, pegiat ASI, pegiat media, pegiat sosial, 
dsb dapat melakukan media counter dengan 
menghadirkan informasi-informasi dan pengetahuan-
pengetahuan yang benar atau objektif di media massa 
terkait dunia periklanan, dan per-ASI-an.  
 Berkaitan dengan susu formula, susu 
formula mungkin menjadi solusi bagi ibu yang 
mempunyai kasus yang ekstrem sehingga tidak dapat 
memberikan ASI kepada anaknya. Namun pada 
praktiknya susu formula diberikan sebagai simbol 
kepraktisan ataupun gaya hidup. Sikap irasional yang 
dibangun melalui iklan-iklan susu formula 
mengakibatkan terjadi fetisisme yang berlebihan 
terhadap produk susu formula. Anggapan bahwa susu 
formula telah menyediakan kebutuhan yang lengkap 
bagi bayi, praktis dan modern, proses menyusui itu 

sulit, menyakitkan, dan konvensional telah menjadi 
mitos-mitos yang populer di masyarakat. Melalui 
pembenahan dari setiap lini, baik dari masyarakat; 
pihak kapitalis; produsen iklan; pemerintah; kalangan 
akademisi; maupun pegiat sosial diharapkan iklan 
susu formula tidak lagi berdampak pada minimnya 
kuantitas pemberian ASI eksklusif dan ke depan 
dunia periklanan akan menjadi lebih baik lagi. 
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