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Abstract	
llustration	of	human	figures	in	advertising	as	a	vehicle	for	propaganda.	
Advertising	and	other	graphic	design,	along	with	other	propaganda	techniques,	will	
instill	 ideas,	and	establish	a	certain	mindset	of	 the	reader.	Frequency	of	occurrence	
and	geographical	reach	of	this	medium	makes	the	message	more	easily	distributed.	
The	nature	of	this	techniques	that	tend	to	simplify	the	problems	and	coupled	with	the	
utilization	 of	 the	 principles	 of	 graphic	 design	make	 the	 audiences	 more	 quickly	 in	
absorbing	the	messages.	Potential	advertising	and	graphic	design	techniques	is	duly	
observed	as	a	force	forming	public	perception.	
Most	 of	 advertising	 and	 other	 graphic	 design	 media	 use	 illustrations	 of	 	 human	
characters	 as	 an	 effort	 to	 provide	 rigorous	 information	 to	 convey	 the	 message.	
Together	 with	 other	 elements	 like	 headlines,	 text,	 and	 aesthetic	 elements,	 human	
characters	direct	the	reader	to	a	certain	meaning.	
Human	characters	 in	 the	print	media	advertisements	 in	particular	magazines	 is	 the	
focus	 of	 this	 study.	 Selected	magazines	 that	 appear	 in	 Indonesia	 between	 1922	 to	
1942	 are	 choosen	 because	 during	 that	 time,	 there	 was	 a	 significant	 cultural	
encounters	 that	 lead	 to	 the	 construction	 of	 new	 forms.	 In	 the	 end,	 the	 encounters	
take	effect	in	the	appearance	of	human	characters	and	landscape.	
The	relationship	of	human	characters	and	the	background	is	an	important	aspect	of	
forming	 a	 new	meaning.	 One	 human	 character	 itself	 is	 formed	 by	 signifiers	which	
eventually	form	a	new	meaning.	Human	characters	in	advertising	and	graphic	design	
is	 part	 of	 a	 visual	 “grammatical”	 structure.	 In	 addition,	 the	 relationship	 between	
illustration	with	the	words	in	the	ad	also	led	to	the	distortions	of	meaning	other	than	
the	early	meaning	constructed	by	the	human	characters	independently.	
	
Keywords:	 illustration,	 human	 figures,	 advertising,	 graphic	 design,	 propaganda,	
visual	communication	
	
	
Pengantar	
Sebagai	 salah	 satu	 tehnik	 dalam	 propaganda,	 iklan	 dan	 rancangan	 grafis	 lain	 akan	
menanamkan	 pemikiran,	 dan	membentuk	 suatu	 pola	 pikir	 tertentu	 dari	 pembaca.	
Frekuensi	 kemunculan	 dan	 jangkauan	 geografis	 dari	 media	 ini	 membuat	 pesan	
menjadi	 lebih	 mudah	 terdistribusi.	 Sifat	 dari	 tehnik	 ini	 yang	 cenderung	
menyederhanakan	 permasalahan	 serta	 ditambah	 dengan	 pemanfaatan	 prinsip-
prinsip	 rancang	 grafis	 membuat	 pembaca	 lebih	 cepat	 menyerap	 pesan.	 Potensi	
tehnik	periklanan	dan	desain	grafis	ini	sepatutnya	dicermati	sebagai	suatu	kekuatan	
pembentuk	persepsi	masyarakat.		
Iklan,	 juga	 bentuk	 rancangan	 grafis	 lain,	 biasanya	 menggunakan	 ilustrasi	 sosok	
manusia	 sebagai	 upaya	 memberikan	 informasi	 setepat-tepatnya	 untuk	
menyampaikan	pesan.	Bersama	unsur	lain	seperti	headline,	teks,	dan	elemen	estetis,	
iIlustrasi	 sosok	 manusia	 	 merupakan	 salah	 satu	 unsur	 perekayasaan	 yang	
mengarahkan	pembaca	pada	suatu	makna	tertentu.		



Sosok	manusia	dalam	 iklan-iklan	media	 cetak	khususnya	majalah	merupakan	 fokus	
dari	pembahasan	makalah	ini.	Dalam	makalah	ini	dibahas	hubungan	sosial	antar	laki-
laki	 pribumi	 dan	 Belanda	 dalam	 iklan.	 Dipilih	 majalah	 yang	 muncul	 di	 Indonesia	
antara	 tahun	 1920-an	 hingga	 1942,	 dengan	 pertimbangan	 bahwa	 pada	 masa	 itu,	
terjadi	 suatu	 pertemuan	 budaya	 antarbangsa	 yang	 signifikan	 yang	mengarah	 pada	
konstruksi	 bentuk-bentuk	 baru.	 Akhirnya	 pertemuan	 budaya	 tersebut	 berdampak	
pada	 tampilan	 baik	 sosok	manusia,	 maupun	 lansekap.	 Sosok	manusia	 yang	 dipilih	
untuk	 dibahas	 dalam	 makalah	 ini	 yaitu	 “jongos”,	 suatu	 sebutan	 atau	 “pekerjaan”	
yang	 ada	 dalam	masyarakat	 kolonial,	 seorang	 anak	muda	 pribumi	 yang	 bekerja	 di	
rumah-rumah	masyarakat	kelas	atas.	
Bagaimana	 hubungan	 antarmakna	 dari	 sosok-sosok	 manusia	 dan	 antara	 sosok	
manusia	 dengan	 latar	 merupakan	 aspek	 penting	 pembentuk	 makna	 baru.	 Lebih	
menyempit	 lagi,	 sosok	manusia	 itu	 sendiri	 terbentuk	 dari	 berkumpulnya	 petanda-
petanda	yang	akhirnya	membentuk	suatu	pemahaman	baru.	Sosok	manusia	dalam	
iklan	 dan	 rancangan	 grafis	 menjadi	 salah	 satu	 struktur	 yang	 membentuk	 “tata	
bahasa”	yang	bersifat	visual.	Selain	itu,	hubungan	antara	ilustrasi	dengan	kata-kata	
yang	 ada	 di	 dalam	 iklan	 satu	 rancangan	 grafis	 tersebut	 memunculkan	 distorsi-
distorsi	 makna	 awal	 ketika	 sosok	 manusia	 dilihat	 sebagai	 suatu	 unsur	 mandiri.	
Keputusan	 pemilihan	 obyek-obyek	 atau	 kata	 yang	 ada	 dalam	 iklan	 cetak	 tersebut	
dilatar	 belakangi	 oleh	 suatu	 strategi	 komunikasi,	 yang	 berorientasi	 pada	 target	
audience	atau	target	market.		

	
Prinsip	kerja	ilustrasi	dalam	iklan	cetak	
Dalam	 upaya	 mempersuasi,	 iklan	 disampaikan	 tidak	 hanya	 dengan	 menonjolkan	
keunggulan-keunggulan	 produk	 secara	 terukur,	 tetapi	 juga	 menyampaikan	 pesan	
bahwa	 ada	 nilai	 dan	 kualitas	 tertentu	 yang	 ikut	 serta	 ketika	 konsumen	
menggunakan	 produk	 yang	 ditawarkan.	 Oleh	 karena	 itu	 iklan	 dapat	 membentuk	
suatu	struktur	yang	mampu	mengubah	nilai	kuantitatif	yang	 rasional	menjadi	nilai	
kualitatif	yang	langsung	berpengaruh	pada	emosi	pembaca.	

Iklan	memiliki	fungsi	bermacam-macam	(Silverblatt,	1995:	178),	yakni	

1.	 memberi	informasi	kepada	publik	tentang	suatu	produk,	

2.	 menarik	perhatian	konsumen	pada	produk,	

3.	 memotivasi	konsumen	untuk	melakukan	aksi	(membeli),	

4.	 merangsang	pasar,	

5.	 menunjang	komunitas	usaha,	serta	

6.	 melanggengkan	 dan	 memelihara	 hubungan	 antara	 konsumen	 dan	 perusahaan	
(produsen).		

Di	samping	itu	iklan	juga	menjalankan	peran	lain.	Iklan	menjual	sesuatu	yang	lebih	
dari	sekedar	produk.	Harus	diperhatikan	bahwa	iklan	tidak	hanya	berupaya	menjual	
kualitas-kualitas	 inheren	 dan	 atribut	 produk,	 tetapi	 juga	 berusaha	 agar	 barang-
barang	 tersebut	 memiliki	 makna	 tertentu	 bagi	 si	 pembeli	 (Wlliamson,	 1978:	 12).	



Kenneth	 Boulding,	 dalam	 The	 Image,	 menyatakan	 bahwa	 citraan	 tidak	 hanya	
membentuk	 masyarakat,	 tetapi	 masyarakat	 juga	 secara	 berkesinambungan	
mencipta	 ulang	 citraan	 tersebut.	 Lingkaran	 ini	 menjadi	 salah	 satu	 faktor	 penting	
dalam	memahami	dinamika	masyarakat	(Boulding,	1956:	64).	

Karena	mengemban	 fungsi-fungsi	 tersebut,	 iklan	 berusaha	 seefisien	 dan	 seefektif	
mungkin	 dalam	 menyampaikan	 pesan-pesannya.	 Iklan	 dalam	 perkembangannya	
sekarang	 akhirnya	 memiliki	 komponen-komponen	 yang	 sudah	 cukup	 baku.	 Pada	
umumnya,	 suatu	bidang	 iklan	 cetak	 terdiri	 dari	 ilustrasi	 (bisa	berupa	gambar	atau	
foto),	 judul	 iklan	 (headline),	 teks	 (bila	 diperlukan),	 dan	 logo	 atau	 brand	 dari	
produsen.	 Keempat	 unsur	 tersebut	 akan	 saling	melengkapi	 satu	 sama	 lain.	Dalam	
iklan,	 biasanya	 ilustrasi	 menjadi	 unsur	 utama	 dalam	 menyampaikan	 pesan-
pesannya,	 misalnya	 suatu	 adegan	 yang	 dapat	 membuat	 pemirsa	 yakin	 tentang	
kemanjuran	obat	atau	manfaat	suatu	produk	atau	untuk	memberikan	sugesti	yang	
memperkuat	pesan	poster	atau	iklan.	Judul	iklan	yang	disandingkan	dengan	ilustrasi	
akan	mengikat	ilustrasi	ke	dalam	suatu	pemaknaan	yang	lebih	menjurus.	Teks	akan	
memberikan	 keterangan	 lebih	 lanjut,	 dan	 logo	 produsen	 merupakan	 kunci	 yang	
menunjukkan	siapa	yang	“berbicara”	atau	produk	apa	yang	sedang	“dibicarakan”.	

Pemilihan	 komponen-komponen	 tersebut	merupakan	bagian	dari	 persuasi	 kepada	
calon	konsumen	agar	mau	menggunakan	produk	atau	jasa	yang	ditawarkan.	 Itulah	
sebabnya	 perancangan	 iklan	 menggunakan	 keterampilan	 dan	 pengetahuan	
mengolah	 gambar	 dan	 kata	 sehingga	 menjadi	 suatu	 komposisi	 untuk	
menyampaikan	 pesan	 persuasi	 ke	 arah	 penanaman	 citra	 positif	 produk	 sehingga	
terlihat	dan	terkesan	menarik	dengan	harapan	digunakan	atau	dibeli.	Lebih	khusus	
lagi,	 untuk	 mempertimbangkan	 ilustrasi	 apa	 yang	 digunakan	 dalam	 iklan,	
dibutuhkan	pengetahuan	dalam	memaknai	gambar	atau	 foto	sehingga	komunikasi	
dari	iklan	tersebut	memiliki	fokus	yang	tepat	dan	tajam,	sesuai	dengan	pesan	yang	
ingin	disampaikan.	Ilustrasi	iklan	adalah	suatu	gambar	yang	berfungsi	mendampingi	
teks	iklan	sehingga	pesan	iklan	menjadi	lebih	jelas.	

Penggambaran	keunggulan	dan	kebaikan	produk	dilakukan	melalui	berbagai	upaya	
seperti	 misalnya	 dramatisasi	 suatu	 ilustrasi	 dari	 adegan	 yang	 berkaitan	 dengan	
target	 pembeli	 atau	 pengguna	 produk.	 Dalam	 ilustrasi	 sangat	 sering	 digunakan	
sosok	 manusia,	 sebagai	 pelaku	 dalam	 adegan	 tersebut.	 Tokoh	 atau	 karakter	
tersebut	secara	emosional	dapat	mewakili	atau	menjadi	penghubung	antara	produk	
dan	 target	 pembacanya.	 Penggambaran	 tokoh	 dalam	 iklan	 biasanya	 bertujuan	
membantu	 mengilustrasikan	 penggunaan	 produk	 atau	 menggambarkan	 suasana	
ketika	 produk	 tersebut	 digunakan.	 Kemunculan	 tokoh-tokoh	 iklan	 membangun	
pencitraan	 tertentu	 yang	 melekat	 pada	 produk,	 yang	 diharapkan	 memberi	 nilai	
tambah	kepada	produk.	

Sosok	 manusia	 juga	 dapat	 dimanfaatkan	 sebagai	 pembawa	 citra	 tertentu	 karena	
manusia	memiliki	berbagai	nuansa	karakter,	golongan,	dan	kelas	sosial,	yang	dapat	
mendukung	pencitraan	positif	 bagi	produk	yang	diwakilinya.	Penggunaan	manusia	
dalam	 iklan	 biasa	 dilakukan	 ketika	 produsen	 ingin	mengidentifikasikan	 produknya	



dengan	 sosok	 manusia	 yang	 dianggap	 dapat	 menimbulkan	 citra	 positif	 dan	
kemudian	 terjadi	 asosiasi	 berkelanjutan	 antara	 produk	 dan	 sosok	 tersebut.	 Sosok	
manusia	 juga	dimanfaatkan	dalam	 iklan	untuk	kebutuhan	memberi	 ilustrasi	dalam	
penggunaan	 produk	 atau	 ilustrasi	 tentang	 bagaimana	 produk	 tersebut	 berperan	
dalam	kehidupan	sehari-hari	dan	bagaimana	produk	tersebut	digunakan.	

Kecenderungan	 untuk	 menyederhanakan	 karakter	 sosok	 atau	 tokoh,	 diperlukan	
untuk	memperkuat	 identifikasi	 pembaca	 atas	 tokoh	 yang	menjadi	 pelaku	 adegan	
dalam	 iklan.	 Sebuah	 iklan	 selalu	 berupaya	menanamkan	makna	 ke	 dalam	 pikiran	
orang.	 Oleh	 karena	makna-makna	 tersebut	 hanya	 ada	 di	 dalam	 konteks	manusia,	
maka	 masuk	 akal	 bila	 mayoritas	 iklan	 berisi	 gambar	 (images)	 manusia	 (Fowles,	
1996:	 149).	 Melalui	 penggambaran	 tersebut,	 pesan	 yang	 ingin	 disampaikan	 lebih	
mudah	 dan	 lebih	 cepat	 sampai	 dibandingkan	 dengan	 tulisan.	 Ketika	
menggambarkan	 sosok	 manusia,	 mungkin	 saja	 terjadi	 distorsi	 persepsi	 secara	
sengaja	 ataupun	 tidak	 disengaja.	 Penggambaran	 sosok	 manusia	 dengan	 atribut	
tertentu	 dan	 penempatannya	 dalam	 adegan	 tertentu	 akan	memberi	 makna	 yang	
berbeda-beda.	 Akhirnya,	 muncul	 kecenderungan	 bahwa	 sosok	 manusia	 tersebut	
digambarkan	secara	stereotype.	

Adegan	dalam	ilustrasi	itu	sendiri	cukup	berpengaruh	dalam	membuat	jejak	ingatan	
di	 benak	 pemirsa.	 Suatu	 adegan	 yang	 dramatis,	 tidak	 umum,	 atau	 lucu	 biasanya	
lebih	lama	bertahan	dalam	ingatan.		Di	samping	itu,	untuk	mendapatkan	efek	yang	
maksimal,	 diperlukan	 frekuensi	 penampilan	 yang	 sering,	misalnya	 seminggu	 sekali	
atau	 dua	minggu	 sekali.	 Rancangan	 iklan	 yang	 sama	 umumnya	 ditayangkan	 lebih	
dari	satu	kali	dan	bisa	diterbitkan	di	banyak	majalah	dan	koran.	

Pemaknaan	dari	suatu	gambar	

Ilustrasi,	 pada	 dasarnya	 adalah	 suatu	 gambar	 yang	 bisa	 bersifat	 Iconic	 atau	
representasional,	yaitu	tanda	(gambar)	yang	merupakan	representasi	langsung	dari	
signified,	 atau	 petanda.	 Gambar	 ikonik	 mewakili	 langsung	 makna	 dari	 gambar	
tesebut.	 Sementara,	 ada	 juga	 gambar	 yang	 bersifat	 conventional.	 Ketika	 melihat	
gambar	 yang	 bersifat	 conventional,	 orang-orang	 memberikan	 makna	 lebih	 dari	
sekedar	 makna	 representasi.	 Makna	 yang	 berbeda	 dari	 makna	 representasional	
tersebut	 muncul	 atas	 kesepakatan	 bersama	 antara	 pengguna	 tanda.	 Biasanya	
kesepakatan	 terbentuk	 karena	 adanya	 kesamaan	 pengalaman	 terhadap	 bentuk	
gambar	tersebut	dan	referensi	antara	sesama	pelihat.	

Pemaknaan	 dari	 suatu	 gambar,	 selain	 itu	 juga	 dipengaruhi	 oleh	 hubungan	 ganbar	
satu	dengan	gambar	yang	lain,	antara	gambar	yang	menjadi	subyek	dengan	subyek	
lainya,	juga	antara	subyek	dengan	latar.	Gambar	latar	dari	suatu	subyek	atau	sosok	
manusia	misalnya,	 akan	memberikan	 konteks.	 Akan	 lebih	mudah	mengidentifikasi	
seseorang	 dengan	 latar	 belakang	 yang	 membantu	 menjelaskan	 siapa	 orang	
tersebut.	(Berger,	1989:	67).		

Secara	 terinci,	proses	memahami	makna	dari	 suatu	gambar	yang	di	dalamnya	ada	
sosok	manusia	bisa	diuraikan	satu	persatu	yaitu	memaknai	dengan	cara	membaca	



ciri-ciri	bentuk	dari	sosok	manusia	tersebut:	kelamin,	perkiraan	usia,	dan	dari	gestur	
serta	 pakaiannya	 bisa	 diperkirakan	 bangsa,	 dan	 tingkatan	 sosialnya.	 Selanjutnya	
benda-benda	 atau	 alat	 yang	 digunakan	 bisa	 lebih	 jauh	 menjelaskan	 siapa	 sosok	
manusia	tersebut.	Suatu	 ilustrasi	bisa	menggambarkan	adegan	yang	menggunakan	
satu	 orang	 atau	 lebih	 dari	 satu	 orang	manusia.	 Interaksi	 antar	 kedua	 (atau	 lebih)	
sosok-sosok	manusia	 ini	 akan	memberikan	makna	 yang	 baru	 atau	menambahkan	
makna	 dari	 bila	 hanya	 ditampilkan	 satu	 sosok	 manusia	 saja.	 Kehadiran	 sosok	
manusia	 lain	 dalam	 satu	 adegan	 memberikan	 informasi	 tentang	 kejadian	 yang	
sedang	 berlangsung.	 Kemudian,	 latar	 atau	 lokasi	 sosok	 manusia	 ini	 ditempatkan	
juga	akan	mempengaruhi	interpretasi	pelihat	atas	siapa	sosok	manusia	tersebut	dan	
kejadian	apa	yang	sedang	terjadi.		

Interpretasi	pelihat	akan	sangat	bergantung	pada	pengalaman	dan	referensi	pelihat	
sehingga	 pesan	 dan	 makna	 yang	 ditangkap	 bisa	 saja	 berbeda-beda.	 Seorang	
ilustrator	 atau	 perancang	 iklan	 akan	 berusaha	 sejelas	 mungkin	 memberikan	
gambaran	 karena	 dia	 bertanggung	 jawab	 atas	 tersampaikannya	 pesan-pesan	
propaganda	 kepada	 pembaca	 secara	 jelas	 dan	 tepat.	Walaupun	 begitu,	 di	 antara	
pesan-pesan	utama	dari	iklan,	pembaca	bisa	menangkap	pesan-pesan	“sampingan”,	
seperti	misalnya	pesan	tentang	situasi	sosial	masyarakat	saat	iklan	tersebut	dibuat.		

Dalam	 perkembangannya,	 pendekatan	 komunikasi	 yang	 dilakukan	 iklan	 semakin	
berkembang.	 Iklan	 tidak	 lagi	 hanya	menjual	 produk	 semata,	 iklan	menjual	 kepada	
kita	 “identitas”	 yang	 berbeda.	 Biasanya	 kita	 digolongkan	 berdasarkan	 profesi	 atau	
pekerjaan	kita.	Tapi	 iklan	kemudian	membedakan	atau	memberi	kita	 identitas	baru	
bila	kita	mengkonsumsi	produk	yang	ditawarkan.	Kita	akan	merasa	ada	peningkatan	
kelas	 sosial	bila	 kita	mampu	membeli	 atau	mengkonsumsi	produk	 tertentu.	Proses	
ini	merupakan	pengelabuan	atas	 kenyataan	 kelas	 sosial	 dimana	 kita	 sesungguhnya	
berada.	Lapisan	kenyataan	semu	terjadi	akibat	proses	jual	beli.	“Lapisan	yang	terjadi	
ini	 adalah	 suatu	 ideologi.	 Ideologi	 adalah	 makna	 yang	 dijadikan	 kebutuhan	 oleh	
pelbagai	 kondisi	 masyarakat	 sembari	 turut	 serta	 melanggengkan	 kondisi.”	
(Williamson	1998,	13)	
Dalam	konteks	 iklan	yang	diteliti,	yaitu	di	masa	kolonial,	harus	dipahami	apa	yang	
tercermin	 dalam	 iklan	 merupakan	 hasil	 persepsi	 masyarakat	 produsen	 yang	
umumnya	 dikuasai	 bangsa	 Belanda,	 Tionghoa,	 dan	 segelintir	 pribumi.	 Di	 balik	
tujuan-tujuan	 formal	 itu	 ada	 pesan-pesan	 yang	 tidak	 terlihat,	 yang	 terjadi	 akibat	
penggambaran	dan	hubungan	yang	terjadi	antara	objek-objek	yang	terdapat	dalam	
iklan.		

Strata	Sosial 	Masyarakat	di 	Hindia	Belanda	

Sebagai	 referensi	 dalam	 mengartikan	 gambar-gambar	 ilustrasi	 pada	 iklan,	 perlu	
dipelajari	bagaimana	strata	sosial	masyarakat	pada	saat	iklan	dibuat.	Pada	abad	ke-
17	 dan	 ke-18	 Kompeni	 Hindia	 Belanda	 menumbuhkan	 suatu	 sistem	 status	 yang	
berkembang	di	Indonesia,	khususnya	di	Jawa.	Di	Batavia,	pegawai	kompeni	Belanda	
menempati	 lapisan	 sosial	 tertinggi,	 kemudian	 di	 bawahnya	 mereka	 yang	 disebut	
sebagai	 warga	merdeka	 (bebas),	 yaitu	mereka	 yang	 terdiri	 atas	 penganut	 Kristen	



(Belanda:	 mestizo,	 dan	 budak-budak	 beragama	 Kristen	 yang	 diberi	 hak	 suara).	
Setelah	itu	lapisan	yang	terdiri	atas	orang	Cina.	Sebagian	besar	penduduk	Indonesia	
berstatus	 budak	 dan	 menempati	 urutan	 terbawah.	 Sistem	 status	 di	 Batavia	 ini	
membentuk	titik	awal	bagi	masyarakat	kolonial	di	Jawa	pada	abad	ke-19	(Wertheim,	
1999:	107).	

Pemerintah	 Belanda	 tetap	 memberlakukan	 sistem	 pemisahan	 penduduk	
berdasarkan	 kategori	 rasial	 saat	 Indische	 Staatsinrichting	menggantikan	 Regerings	
Reglement.	 Pasal	 163	 I.S.	 mengkategorisasikan	 penduduk	 menjadi	 golongan	
Nederlanders/Europeanen	 (termasuk	 Jepang).	 Inheemsen	 menggantikan	 istilah	
Inlander	 dan	 istilah	 Uitheemsen	menggantikan	 Vreemde	 oosterlingen	 atau	 Timur	
Asing).		

Untuk	mempertegas	pemisahan	ini	pada	tahun	1835	diadakan	undang-undang	yang	
disebut	 sebagai	wijkenstelsel	 dan	 berlaku	 di	 Pulau	 Jawa.	 Peraturannya	 berbunyi:	
Orang	Timur	Asing	(Vreemde	Oosterlingen)	yang	menjadi	penduduk	Hindia	Belanda	
sedapat	mungkin	dikumpulkan	di	daerah-daerah	terpisah	di	bawah	pimpinan	kepala	
mereka	 masing-masing.	 Meskipun	 dihapus	 pada	 tahun	 1920,	 peraturan	 ini	
berdampak	 untuk	 jangka	 panjang,	 terutama	 keterpisahan	 (separateness)	 orang	
Tionghoa	dari	pribumi	(William,	1960:	31).	Secara	sosial	bangsa	pribumi	(inlanders)	
juga	 digolongkan	 ke	 dalam	 beberapa	 kelas	 akibat	 masuknya	 pribumi	 ke	 dalam	
struktur	 pemerintahan	 Hindia	 Belanda	 atau	 akibat	 dari	 pencapaian	 mereka	 di	
bidang	pendidikan	dan	perekonomian.	

DH	Burger	menyebutkan	bahwa	sejak	abad	ke-18	sampai	dengan	awal	abad	ke-20	di	
Pulau	Jawa	terdapat	lima	golongan	masyarakat,	yaitu	

a.	 golongan	pamong	praja	bangsa	Belanda,	

b.	 golongan	pegawai	Indonesia	baru,	

c.	 golongan	pengusaha	partikelir	Eropa,		

d.	 golongan	 akademisi	 Indonesia	 (sarjana	 hukum,	 insinyur,	 dokter,	 guru,	 ahli	
pertanian,	dan	ahli-ahli	lain),	serta	

e.	 golongan	 menengah	 Indonesia,	 yaitu	 para	 pengusaha	 Indonesia	 yang	 memiliki	
usaha	di	bidang	perniagaan	dan	kerajinan	(Burger,	1975).	

Sartono	Kartodirdjo	membagi	stratifikasi	masyarakat	Hindia	Belanda	menjadi	

a.	 elit	 birokrasi	 yang	 tediri	 dari	 pangreh	 praja	 Eropa	 (Europees	 binnenland	 bestuur)	
dan	pangreh	praja	pribumi,	

b.	 priyayi	birokrasi,	termasuk	priyayi	ningrat	dan	priyayi	profesional	(priyayi	gedhe	dan	
priyayi	cilik),		

c.	 golongan	Belanda	dan	Indo	yang	secara	formal	masuk	status	Eropa,	dan	

d.	 orang	kecil	(wong	cilik)	yang	tinggal	di	kampung-kampung.	

Pada	 tahun	 1920-an	 di	 Yogyakarta,	 dengan	 kesultanan	menjadi	 pusat	 dari	 sistem	



sosial,	masyarakatnya	terbagi	ke	dalam	strata	sosial	sebagai	berikut.		

a.	 Bangsawan	

b.	 Priyayi	

c.	 Kawudalem	(orang	biasa)	atau	wong	cilik	(Sumardjan,	2009:	23)	

Yang	dimaksud	priyayi	adalah	orang	yang	menjadi	bagian	dari	pemerintahan	Hindia	
Belanda.	 Pada	masa	 penjajahan	 Belanda	 terbentuk	 lapisan	 baru	masyarakat	 yang	
berbeda	 dengan	 struktur	 tersebut	 di	 atas.	 Belanda	 menjadi	 bagian	 dari	 struktur	
masyarakat	 yang	 menempatkan	 diri	 mereka	 pada	 lapisan	 atas	 setingkat	 kaum	
bangsawan.	Akibat	 sistem	pemerintahan	Belanda	pula	maka	dibutuhkan	pegawai-
pegawai	 untuk	 bekerja	 di	 kantor	 pemerintahan.	 Orang-orang	 pribumi	 yang	 telah	
mendapatkan	 penididikan	 cukup,	 seperti	 sekolah	 tingkat	 dasar	 (HIS:	 Hollandsch-
Inlandsche	School)	hingga	sekolah-sekolah	 lanjutan	yang	khusus	mendidik	ahli-ahli	
administrasi	 pribumi	 (OSVIA:	 Opleidingschool	 voor	 Inlandsche	 Ambtenaaren)	
menjadi	 pegawai	 pemerintah.	 Mereka	 dengan	 sendirinya	 menjadi	 kelompok	
masyarakat	 yang	 cukup	 kuat	 karena	 dilindungi	 Belanda.	 Di	 samping	 itu	 kelompok	
masyarakat	 ini	 juga	 menjadi	 rekan-rekan	 dari	 kelompk	 masyarakat	 priyayi.	 Dari	
stratanya	mereka	berada	di	lapisan	menengah,	sejajar	dengan	priyayi.	Selain	itu	ada	
kelompok	menengah	 lain	 yang	 juga	muncul,	 yaitu	 pekerja	 di	 bidang	 swasta	 yang	
memiliki	cukup	pendidikan	formal.	Dari	segi	pakaian,	priyayi	asli	masih	berorientasi	
pada	 keraton	 dan	 kebudayaan	 Jawa	 yang	 berpakaian	 dengan	 kain	 dan	 blangkon.	
Sementara	 itu	rekan	“priyayi”	yang	berasal	dari	kalangan	pegawai	pemerintah	dan	
swasta	menggunakan	 pakaian	 yang	 berorientasi	 ke	 Barat	 atau	 Belanda.	 Pola	 pikir	
mereka	 juga	 terbuka	 dengan	 pikiran-pikiran	 tentang	 demokrasi.	 Pakaian	 mereka	
biasanya	kemeja,	celana	panjang,	dan	jas	(Sumardjan,	2009:	38–39).		

Dengan	 demikian	 istilah	 priyayi	 memiliki	 pengertian	 bermacam-macam.	 Pertama-
tama,	priyayi	bisa	diartikan	sebagai	kelompok	bangsawan,	yaitu	para	pangeran	dari	
keempat	swapraja	di	Jawa	Tengah	(Surakarta	dan	Yogyakarta)	(Miert,	2003:	6).	Yang	
kedua,	priyayi	bisa	diartikan	sebagai	orang	yang	berada	di	kelas	pemerintahan	atau	
pangreh	 praja.	 Kelompok	 kedua	 sudah	 memerintah	 Jawa	 sejak	 lama.	 Di	 masa	
Tanam	Paksa,	para	priyayi	kelompok	kedua	memegang	peran	sebagai	perpanjangan	
tangan	Belanda.	Mereka	terdiri	atas	bupati,	patih	 (pembantu	bupati),	dan	wedana	
(kepala	distrik).	Pengertian	ketiga,	kelompok	yang	baru	muncul	setelah	tahun	1900,	
baik	 dari	 kalangan	 pangreh	 praja	 lama	 maupun	 dari	 masyarakat	 wong	 cilik	 yang	
berhasil	meningkatkan	pendidikan	(Miert,	2003:	3).	Selo	Sumardjan	menambahkan	
satu	“jenis”	priyayi	lagi,	yaitu	mereka	yang	berasal	dari	kalangan	swasta.	Van	Miert	
menyebut	mereka	sebagai	kaum	muda	yang	tidak	mau	mengikuti	jejak	orang	tuanya	
dan	memilih	 jabatan	 yang	merdeka	 sebagai	 dokter	praktek,	 guru	 sekolah,	 swasta,	
pengacara,	atau	wartawan	(Miert,	2003:	3).	

Perekonomian	 Indonesia	 tahun	 1920-an	 hingga	 1940-an	 sangat	 dipengaruhi	 oleh	
peristiwa	yang	mendahuluinya,	yaitu	diberlakukannya	Politik	Etis	di	Hindia	Belanda	
sejak	 tahun	 1901.	 Di	 samping	 itu	 peristiwa	 perekonomian	 dunia	 yang	 baru	 saja	



meneyelesaikan	perang	dunia	pertama	yang	diikuti	masa	depresi	pada	tahun	1930-
an	sangat	memengaruhi	perekonomian	Hindia	Belanda	saat	itu.		

Selain	 berdampak	 pada	 pendidikan	 bagi	 pribumi,	 Politik	 Etis	 juga	 meningkatkan	
aktivitas	 perekonomian	 di	 Hindia	 Belanda.	 Kalangan	 industrialis	 Belanda	 yang	
berfikiran	 liberal	 menyambut	 baik	 keputusan	 ini	 karena	 mengharapkan	 ekspansi	
pasar	 mereka	 sebagai	 akibat	 meningkatnya	 kesejahteraan	 kaum	 sosialis	 dan	
konservatif	di	Belanda,	yang	memandang	ideologi	 liberal	dengan	ketidakpercayaan	
secara	kritis	(Wertheim,	1999:	70).	

Perkembangan	 politik,	 sosial,	 dan	 ekonomi	 yang	 telah	 diuraikan	 di	 atas	 saling	
berkaitan	 dan	 pada	 akhirnya	 membentuk	 strata	 sosial	 dan	 pemaknaan	 terhadap	
strata	sosial	yang	terjadi	di	masa	tahun	1920-an	hingga	1940-an.	Strata	sosial	yang	
diwarisi	dari	sistem	feodal	Jawa	diintervensi	oleh	struktur	sosial	Belanda/Barat	baik	
secara	 ekonomi,	 politis,	 maupun	 budaya.	 Akibat	 intervensi	 ini	 Belanda	 banyak	
berperan	 dalam	 menentukan	 struktur	 yang	 ada,	 terutama	 lewat	 peraturan-
peraturan	 yang	 dibuatnya,	 walaupun	 masih	 mengakomodir	 struktur	 masyarakat	
pribumi.	Masuknya	sistem	Belanda	menghasilkan	struktur	lapisan	masyarakat	yang	
berbeda	 dari	 sebelumnya.	 Struktur	 lapisan	 masyarakat	 dan	 pemaknaannya	 terus	
bergerak	 seiring	 dengan	 pergolakan	 politik	 dan	 nasionalisme	 bangsa	 Indonesia.	
Masyarakat	 pribumi	 berusaha	 keras	 mencapai	 lapisan	 sosial	 yang	 tertinggi	 lewat	
pendidikan,	perekonomian,	ataupun	politik	(kekuasaan).	

Iklan	di	tahun	1920-1940-an	di	majalah	D’Orient	dan	Pandji	Poestaka	
Sistem	perdagangan	yang	dianut	Belanda	dan	negara	Eropa	membawa	serta	 suatu	
industri	media	di	dalamnya	yaitu	surat	kabar	dan	majalah.	Surat	kabar	dan	majalah	
selain	 bisa	 dilihat	 sebagai	 produk	 juga	 dapat	 dilihat	 sebagai	 media	 yang	 menjadi	
bagian	dari	sistem	penjualan	produk	karena	di	dalam	media	massa	tersebut	terselip	
iklan-iklan.	 Surat	 kabar	 dan	 majalah	 merupakan	 media	 bagi	 para	 industrialis	 dan	
pedagang	 untuk	 menyampaikan	 informasi	 mengenai	 produk	 yang	 dijualnya.	 Di	
tahun-tahun	1920	–	1940	an,	Industri	media	dan	periklanan	lokal	mulai	berkembang	
sebagai	konsekuensi	dari	masuknya	produk	baru	dan	teknologi	baru	yang	diimpor	ke	
Hindia	 Belanda.	 Banyak	 konsep-konsep	 iklan	 yang	menarik	muncul	 di	media	 cetak	
dengan	gambar-gambar	dan	tehnik	yang	cukup	tinggi	pada	zamannya.	
Iklan	 bisa	 disampaikan	 dengan	 berbagai	 pendekatan	 yaitu	 tidak	 hanya	 dengan	
menonjolkan	 keunggulan-keunggulan	 produknya	 secara	 terukur	 tetapi	 juga	
menyampaikan	 pesan	 bahwa	 ada	 nilai	 dan	 kualitas	 tertentu	 yang	 ikut	 serta	 ketika	
konsumen	 mengkonsumsi	 produk	 yang	 ditawarkan.	 Jadi,	 iklan	 membuat	 suatu	
struktur	 yang	mampu	mengubah	 suatu	 nilai	 kuantitatif	 yang	 rasional	menjadi	 nilai	
kualitatif	yang	langsung	berpengaruh	pada	emosi	pemirsa.	
Pada	 periode	 tahun	 1922	 hingga	 tahun	 1940-an	 sudah	 banyak	 majalah	 bulanan	
populer	 yang	 diterbitkan	 di	 Hindia	 Belanda.	Majalah-majalah	 tersebut	 antara	 lain	
Kong	Hwee	Po,	Sin	Po,	Keng	Po,	de	Zweep,	Weekblad	voor	Indie,	dan	Bintang	Hindia.	
Selain	 majalah	 bulanan	 populer	 juga	 beredar	 majalah	 yang	 lebih	 memiliki	
kekhususan	 tema,	 seperti	 majalah	 bulanan	 tentang	 perfilman	 Filmland,	 majalah	
tentang	 pariwisata	 Tourism,	 dan	 majalah	 tentang	 fotografi	 De	 Camera.	



Dibandingkan	 dengan	 majalah	 lain,	 de	 Zweep	 (1922–1923)—yang	 kemudian	
berganti	 nama	 menjadi	 D’Orient	 pada	 tahun	 1924—merupakan	 majalah	 yang	
memuat	 banyak	 iklan,	 khususnya	 iklan-iklan	 yang	 menggunakan	 gambar	 atau	
ilustrasi.	 D’Orient	 menjadi	 majalah	 mingguan	 yang	 terbit	 hingga	 tahun	 1942.	
Majalah	 ini	 diterbitkan	 di	Weltevreden	 dan	 didistribusikan	 di	 kota	 Batavia,	 berisi	
bermacam	 artikel,	 misalnya	 gaya	 hidup,	 berita,	 dan	 tips.	 Karena	 menggunakan	
bahasa	 Belanda	 bisa	 disimpulkan	 bahwa	 target	 pembaca	 utama	 D’Orient	 adalah	
para	 pengguna	 bahasa	 Belanda.	 Pada	 tahun-tahun	 tersebut	 pengguna	 bahasa	
Belanda	terutama	orang	Belanda,	 Indo,	dan	pribumi	yang	pernah	duduk	di	bangku	
sekolah	yang	mengajarkan	bahasa	Belanda.		

De	 Zweep	 dan	 D’Orient	 diterbitkan	 oleh	 penerbit	 yang	 berada	 dalam	 satu	 grup	
dengan	perusahaan	Aneta,	suatu	kantor	berita	yang	juga	memiliki	usaha	biro	 iklan	
dengan	 nama	 sama	 (de	 Zweep,	 April	 1922).	 Majalah	 ini	 dipilih	 sebagai	 objek	
penelitian	 karena	 di	 dalamnya	 terdapat	 banyak	 iklan	 yang	 beragam	 dan	
menggunakan	 gambar	 tokoh	manusia.	 Selain	 itu	D’Orient	memiliki	 rentang	waktu	
penerbitan	 cukup	 panjang	 sehingga	 dari	 perjalanan	 terbitnya	 dapat	 dilihat	
perubahan	penggunaan	karakter	atau	tokoh	dalam	 iklan.	Aneta	memiliki	kekuatan	
bertahan	 karena	membawahi	 tiga	bidang	usaha	 yang	 terkait	 satu	 sama	 lain,	 yaitu	
kantor	berita,	biro	iklan,	dan	penerbitan	media.	Kantor	berita	menjadi	sumber	bagi	
materi	 penulisan,	 sedang	 biro	 iklan	 “menjual”	 ruang-ruang	 dalam	 majalah	 untuk	
sarana	 promosi	 bagi	 para	 produsen.	 Jadi,	 selain	 mendapatkan	 pemasukan	 dari	
penjualan	 dan	 langganan	majalah,	De	 Zweep/D’Orient	mendapat	 pemasukan	 dari	
iklan-iklan	 yang	 dimuat	 di	 dalamnya.	 De	 Zweep	bahkan	 pernah	menerbitkan	 edisi	
khusus	untuk	Aneta	pada	tanggal	25	November	1922.	

Iklan-iklan	yang	ditelaah	dalam	tulisan	diambil	dari	dua	majalah	yang	terbit	di	antara	
tahun	 1920	 an	 hingga	 sebelum	 1940.	 Majalah	 tersebut	 adalah	 de	 Zweep	 yang	
kemudian	 berganti	 nama	 menjadi	 d’Orient	 dan	 majalah	 Pandji	 Poestaka.	 Kedua	
majalah	 ini	 merupakan	 majalah	 umum	 yang	 ditujukan	 untuk	 pria	 atau	 wanita	
sehingga	variasi	jenis	iklannya	cukup	tinggi.	Perbedaan	dari	kedua	majalah	tersebut	
ada	 pada	 bahasanya.	Majalah	D’Orient	mengggunakan	 bahasa	 Belanda	 dan	 Pandji	
Poestaka	 menggunakan	 bahasa	 Melayu.	 Dengan	 pilihan	 penggunaan	 bahasa	
tersebut	 maka	 segmen	 pembaca	 dari	 kedua	 majalah	 tersebut	 bisa	 langsung	
terpisahkan.	D’Orient	ditujukan	untuk	orang	berbahasa	Belanda	atau	orang	Belanda,	
sedangkan	Pandji	Poestaka	ditujukan	untuk	pembaca	pribumi.		
Sosok	jongos	dalam	iklan	kolonial	
Jongos	 adalah	 sebutan	 untuk	 laki-laki	 pribumi	 yang	 bekerja	 sebagai	 pelayan,	
membersihkan	 rumah	 atau	melayani	 keperluan	majikan	 khususnya	 di	 era	 kolonial	
Hindia	 Belanda.	 Kata	 jongos	 diduga	 berasal	 dari	 bahasa	 Belanda	 jongens,	 artinya	
anak	laki-laki.	Tidak	jelas	sejak	kapan	“profesi”	ini	muncul.	Yang	jelas,	jongos	menjadi	
bagian	 dari	 struktur	 keluarga	 Belanda	 di	 Hindia	 Belanda.	 Tidak	 ada	 pekerjaan	
tertentu	 yang	 dilimpahkan	 kepada	 Jongos.	 Jongos	 mengerjakan	 segala	 hal	 yang	
sifatnya	 melayani	 dan	 membantu	 pekerjaan	 majikan,	 di	 luar	 memasak,	 dan	
mengasuh	anak	majikannya	tersebut.	Tugas	memasak	dan	mengasuh	anak	biasanya	
diberikan	kepada	perempuan	(pribumi).	Istilah	jongos	ini	hingga	sekitar	tahun	1960-



an,	masih	akrab	di	telinga	kita	karena	walau	pun	penjajahan	telah	berakhir,	ia	masih	
ada	dan	masih	menjadi	bagian	dari	struktur	keluarga	Indonesia.	
Di	Hindia	Belanda	–	sejak	abad	18	atau	awal	abad	19,	dikenal	suatu	bentuk	jamuan	
yang	 disebut	 rijsttafel.	 Jamuan	 rijstaffel	 adalah	 suatu	 jamuan	 dengan	 menu	 yang	
lengkap	dengan	banyak	lauk-pauk	yang	dihidangkan	dalam	meja	makan	panjang	dan	
dimakan	 bersama-sama.	 Dalam	 jamuan	 rijsttafel,	 puluhan	 jongos	 berbaris	
mengantarkan	 lauk-pauk	yang	mewah	 tersebut.	Ong	Hok	Ham	menjelaskan	bahwa	
makanan	(dalam	jamuan	rijsttafel)	merupakan	suatu	bentuk	pertemuan	keangkuhan	
rasisme	 kolonial	 bersama	 feodalisme	 Jawa	 terhadap	 Wong	 Cilik	 (JJ	 Rizal,	 2007).		
Augusta	de	Wit,	 seorang	wartawan	Singapore	Strait	Times	dalam	perjalanannya	ke	
Jawa	 di	 akhir	 tahun	 1890-an	menulis	 catatan	 perjalanannya	 dalam	 Java:	 Feiten	 en	
Fantasieën	 (1905).	 Ia	mendeskripsikan	 pakaian	 atau	 tampilan	 seorang	 jongos	 yang	
menyajikan	makanan	dalam	jamuan	rijsttafel.	Dikatakan	bahwa	mereka	dengan	kaki	
telanjang	 berpakaian	 separuh	 separuh	 pelayan	 pribumi	 (Indis)	 separuh	 Eropa	 (hal.	
18).	 Jamuan	 ini	memiliki	 gengsi	 yang	 tinggi	 di	 kalangan	 kaum	elite	Hindia	 Belanda	
dan	Jongos	menjadi	elemen	penting	dalam	perjamuan	tersebut.	
	

	
gambar	1.	Foto	Jongos,	D’Orient	
	
Di	 Hindia	 Belanda	 penampilan	 fisik	 dalam	 arti	 cara	 berpakaian	 menjadi	 hal	 yang	
penting	karena	sistem	politik	Belanda	yang	membagi	penduduk	Indonesia	dalam	tiga	
golongan	 penduduk	 berdasarkan	 pada	 ras,	 yaitu	 Eropa,	 Timur	 Asing	 (Vreemde	
Oosterlingen)	 seperti	 Tionghoa,	 India,	 serta	 Arab,	 dan	 Pribumi	 (Inlanders).	
Penggolongan	tersebut	diatur	melalui	peraturan	Regerings	Reglement	(RR)	jo.	Pasal	
163	 Indische	 Staatsregeling	 (Stb.	 1855-270	 jo.	 Stb.	 1925-415	 jo.	 Stb.	 1925-447)	
maupun	 dalam	Nederlandsche	 Onderdaanschap	 van	 niet	 Nederlanders	 (Stb.	 1910-
126).	Oleh	karena	itu	cara	berpakaian	menjadi	penanda	penting	untuk	membedakan	



kelompok	masyarakat.	Jongos	pun	akhirnya	memiliki	ketentuan	sendiri	tentang	cara	
berpakaian	 yaitu	 celana	dan	baju	putih	 tanpa	 kerah,	 sarung	 atau	 kain	pendek	dan	
ikat	kepala	tanpa	alas	kaki.	
	

	
gambar	2.	Suasana	jamuan	makan	bangsa	Belanda,	D’Orient.	
	
Jika	ditinjau	dari	 segi	 strata	sosialnya,	posisi	 seorang	 jongos	 (bersama	babu)	dalam	
suatu	rumah-tangga	keluarga	Belanda,	berada	di	lapisan	paling	bawah.	Kolonialisme	
dan	 politik	 apartheid	 di	 Hindia	 Belanda	 menciptakan	 segregasi	 yang	 tentunya	
merugikan	 golongan	 pribumi.	 Orang	 pribumi	 dilarang	 oleh	 pemerintah	 untuk	
memasuki	 perkumpulan-perkumpulan	 sosial	 Belanda.	 Posisi	 pribumi	 dalam	
peristiwa-peristiwa	sosial	yang	diciptakan	Belanda	berada	di	lapisan	yang	rendah.		
Jongos	adalah	suatu	sosok	atau	tokoh	dari	strata	sosial	bawah	yang	masuk	ke	dalam	
struktur	keluarga	Hindia	Belanda.	Dari	sisi	lain,	kita	bisa	melihat	bahwa	dalam	posisi	
itulah	seorang	pribumi	bisa	menjadi	sangat	dekat	dengan	keluarga	Belanda	di	Hindia	
Belanda.	 Kedekatan	 jongos	 dengan	 suatu	 keluarga	 Belanda	 bisa	 dianggap	 sebagai	
“keuntungan”	yang	membedakannya	dengan	pribumi	 lain.	Bisa	 jadi	hal	 tersebutlah	
yang	 mengakibatkan	 seorang	 jongos	 menjadi	 sah	 untuk	 muncul	 dalam	 bingkai	
adegan	 yang	 sama	 dengan	 orang	 Belanda	 dalam	 suatu	 iklan.	 Dengan	 “kewajaran”	
tersebut	 Jongos	 dimunculkan	 dalam	 iklan	 dengan	 berbagai	 produk.	 Ia	 muncul	
mendampingi	majikannya	atau	muncul	mendampingi	produk.		
Seperti	yang	telah	disebutkan	pada	alinea	sebelumnya,	tokoh	jongos	memang	dekat	
dengan	 kehidupan	 domestik	 dan	 rumah-tangga.	 Jadi,	 untuk	 menyokong	 suatu	
produk,	 akan	 masuk	 akal	 bila	 digunakan	 tokoh	 ini	 sebagai	 bagian	 dari	 komposisi	
iklan.	



	
Gambar	3.		Quaker	Oats,	D’Orient	6,	1926	
	
Berikut	 ini	 adalah	 contoh-contoh	 iklan	 yang	 menggunakan	 sosok	 jongos	 dalam	
ilustrasinya.		
Jamuan	makan	merupakan	simbol	kemakmuran	dan	gaya	hidup	yang	menunjukkan	
gengsi.	 Jongos	 menjadi	 bagian	 dari	 jamuan	 makan.	 Ia	 menjadi	 elemen	 pelengkap	
simbol	 tadi.	 Sekecil	 apapun	 proporsi	 penggambarannya	 ia	 tetap	 diperlukan	 dan	
harus	ada.		
	



	
	
Gambar	3.	Iklan	Dunlop	&	Co,	Zweep	1,	1923	
	
Dunlop	&	Co	adalah	suatu	perusahaan	 importir	dan	distributor	dari	produk-produk	
minuman	mulai	 dari	 susu	 hingga	 minuman	 keras.	 Iklan	 ini	 menggambarkan	 suatu	
suasana	 pesta	 dan	 jamuan	makan	 di	 ruangan	 yang	 cukup	mewah.	 Hadirin	 berada	
dalam	 suasana	 gembira	 dan	 sebagian	 saling	 bersulang.	 Digambarkan	 dua	 orang	
jongos	 yang	 sedang	 melayani	 mereka.	 Seperti	 halnya	 para	 pelayan	 Eropa	 yang	
umumnya	 digambarkan	 kaku	 dan	 dingin,	 para	 jongos	 melayani	 dengan	 ekspresi	
wajah	 yang	 tidak	 selaras	 dengan	 ekspresi	 orang-orang	 yang	 sedang	 berpesta	
tersebut.	 Pakaiannya	 sangat	 berbeda	 dengan	 bangsa	 Belanda	 yang	 dilayaninya.	
Postur	 jongos	 terlihat	 kurus	 dan	 kecil	 sementara	 orang	 belanda	 tampak	 berpostur	
besar	dan	ada	yang	gemuk.	
	



	
	
Gambar	4.	Lauw	Tjin	–	importir,	D’Orient	7,	1926	
	
Lauw	Tjin	juga	merupakan	perusahaan	importir	minuman.	Iklan	ini	mempromosikan	
anggur	minuman	yang	diimpor	oleh	Lauw	Tjin.	Jamuan	makan	ini	tidak	terlalu	besar,	
hanya	ada	6	orang	 (tiga	pasangan	Belanda).	Di	 latar	belakang	 tampak	 jongos	 yang	
sedang	membawa	dua	botol	minuman	anggur.	Gambar	jongos	tampak	kecil,	namun	
karena	 gestur	 dari	 si	 jongos	 ini	 berbeda	 serta	 posisinya	 strategis,	 maka	
keberadaannya	 cukup	 menonjol.	 Demikian	 juga	 halnya	 dengan	 iklan	 berikut	 ini.	
Posisi	jongos	hampir	berada	di	luar	frame,	namun	cukup	terasa	kehadirannya.		



	
Gambar	6.	Beck’s	Vatbier.	D’Orient	1,	1931	
Iklan	 Beck’s	 Vatbier	 menggambarkan	 perjamuan	 kecil	 atau	 lebih	 tepatnya	
pertemuan	 di	 kafe	 atau	 restoran	 di	 Hotel	 de	 Indes.	 Ada	 tdua	 sosok	 lai-laki	
berpakaian	setelan	jas	dan	satu	perempuan.	Melihat	penggambaran	struktur	wajah,	
cara	 berpakaian	 dan	 konteks	 waktunya,	 bisa	 dipastikan	 ketiga	 orang	 ini	 adalah	
bangsa	 Belanda	 atau	 Indo.	 Di	 belakangnya	 seorang	 jongos	 berjalan	 ke	 arah	 kanan	
membawa	 gelas	 bir,	 untuk	 disajikan	 di	 meja	 lain.	 Iklan	 ini	 menggambarkan	
bagaimana	situasi	 saat	produk	bir	 tersebut	dikonsumsi.	 langsung	berkaitan	dengan	
produk	 yang	 dijual	 yaitu	 bir	 dan	 lokasi	 kejadian	 yaitu	 di	 Hotel	 des	 Indes.	 Iklan	 ini	
sekaligus	 menmproosikan	 Bek’s	 Vatbier	 dengan	 Hotel	 des	 Indes.	 Jongos	
digambarkan	sebagai	 latar	belakang,	yang	tidak	 terlalu	dominan.	Walaupun	begitu,	
sosok	jongos	cukup	terlihat.	



	
Gambar	7.	Beck’s	Vatbier.	D’Orient	….	
	
Lokasi	dari	adegan	ini	bisa	jadi	sama	denga	iklan	Vat’	Bier	sebelumnya,	hanya	dalam	
iklan	ini,	hanya	ada	satu	orang	berpakaian	setelan	jas,	berkaca-mata	dan	kepala	agak	
botak.	Usianya	lebih	tua	dari	laki-laki	pada	iklan	sebelumnya.	Dia	tampaknya	seorang	
Belanda	yang	cukup	penting	atau	kaya.	Ia	bersantap	dilayani	oleh	jongos-jongos	yang	
bergantian	 menyajikan	 masakan.	 Kesan	 kemewahannya	 sangat	 kuat	 akibat	 dari	
penampilan	 jongos	yang	banyak	(digambarkan	5	orang)	hanya	untuk	melayani	satu	
orang.	Makanan	 yang	 disajikan	 terkesan	melimpah	 ruah	 untuk	 satu	 orang	 –	 suatu	
penggambaran	kemakmuran.	Jongos	digambarkan	bersikap	sangat	formal,	kaku,	dan	
wajahnya	tanpa	senyum.		
Iklan-iklan	berikut	 ini	diambil	dari	majalah	Pandji	Poestaka	yang	memiliki	pembaca	
pribumi.	Iklan-iklan	ini,	karena	target	pembaca	–	sekaligus	target	pembeli	produknya	
pribumi,	subyeknya	berpusat	di	sosok	pribumi	priyayi.	Melihat	cara	berpakaiannya,	
mereka	berasal	dari	kalangan	priyayi	terpelajar	atau	priyayi	pengusaha.	
	
	



	
	
Gambar	8.		Life	Buoy,	D’Orient	30,	1940	
Sabun	 Lifebuoy	memperingatkan	 kita	 bahwa	 di	 iklim	 tropis,	 bau	 badan	 akan	 lebih	
kuat.	Iklan	ini	menggunakan	ilustrasi	suasana	di	suatu	restoran	yang	pengunjung	laki-
lakinya	 rata	 rata	 berjas	 dan	 yang	 perempuan	 berkebaya,	 seperti	 terlihat	 kaget.	
Dengan	headline	“Pas	op	voor	B.O”	(Awas	Bau	Badan)	dan	teks-teks	lain	“Neemt	u	in	
acht	 !	 in	de	 tropen	komt	body	odour	het	meest	 voor”	 (“Perhatikan	hal	 ini!	Di	 iklim	
tropis	bau	badan	adalah	yang	paling	menyengat”).	Iklan	ini	ingin	mengatakan	bahwa	
kita	 di	 negeri	 tropis	 harus	 waspada	 terhadap	 potensi	 menyebarnya	 bau	 badan.	
Strategi	 penggunaan	 sosok	 jongos	 masih	 sama	 dengan	 iklan-iklan	 di	
deZweep/D’orient	yaitu	untuk	menaikkan	nilai	produk	atau	menandai	bahwa	sosok	
manusia	 yang	 digambarkan	 dalam	 ilustrasi	 tersebut	 berasal	 dari	 kelas	 sosial	 yang	
tinggi.	Hal	ini	diperkuat	lagi	dengan	iklan	berikutnya.	



	
	
Gambar	9.		Droste,	Pandji	Poestaka	87,	1935	
Seperti	 halnya	 iklan	 Lifebuoy,	 Iklan	 Droste	 ini	 mempergunakan	 tokoh	 utama	 yang	
juga	berasal	dari	kalangan	priyayi.	Laki-laki	 ini	memakai	peci,	berbaju	dan	jas	putih.	
Cara	 memakai	 baju	 ini	 pada	 tahun	 1930-an	 mulai	 populer	 di	 kalangan	 pribumi.	
Dalam	adegan	 ini	 digambarkan	 si	 tokoh	pribumi	 ini	 sedang	memerintahkan	 jongos	
untuk	 membuat	 minuman.	 Meneruskan	 tradisi	 penggambaran	 ilustrasi	 iklan	 yang	
sudah	 dimulai	 di	 majalah	 de	 Zweep/D’Orient,	 iklan	 ini	 masih	 menggunakan	
pendekatan	 yang	 sifatnya	 meninggikan	 kelas	 sosial	 tertentu	 dengan	 cara	
menempatkan	 sosok	 jongos	 di	 hadapannya.	 Gestur	 dari	 priyayi	 yang	 memberi	
instruksi	 memesan	 minuman	 Cacao	 sambil	 duduk,	 dan	 sikap	 tubuh	 jongos	 yang	
menunduk	memperkuat	penggambaran	tingkatan	posisi	antara	kedua	sosok	pribumi	
itu.		
Di	 balik	 itu	 semua,	 penggunaan	 jongos	 dalam	 iklan-iklan	 tersebut	 sesungguhnya	
merupakan	 upaya	 untuk	 mengangkat	 nilai	 suatu	 produk.	 Jongos	 juga	 merupakan	
penanda	untuk	kelas	sosial	masyarakat	yang	 lebih	 tinggi.	Keberadaan	sosok	 Jongos	



dalam	 suatu	adegan	merupakan	penegasan	bahwa	kelas	 sosial	 dari	 sosok	manusia	
yang	 berhadapan	 dengannya	 tidaklah	 rendah.	 Peran	 dari	 elemen	 ini	 adalah	 untuk	
meninggikan	 kelas	 dari	 sosok	 lain	 dalam	 iklan	 yaitu	 sosok	 yang	 dilayani.	 	 Dengan	
begitu	 implikasi	 dari	 penempatan	 sosok	 jongos	 pada	 komposisi	 iklan	 adalah	 strata	
sosial	dari	produk	yang	diiklankan	akan	terangkat	"nilai"nya,	menjadi	lebih	tinggi.	
Pada	 bebarapa	 iklan	 yang	 diteliti,	 kita	 bisa	melihat	 juga	 bahwa	 keberadaan	 sosok	
jongos	 di	 dalam	 komposisi	 iklan	 akan	 menjadi	 penanda	 kewarganegaraan	 atau	
identitas	 dari	 kelompok	 masyarakat	 yang	 dilayaninya	 yaitu	 bangsa	 Belanda	 atau	
Eropa	yang	tinggal	di	Hindia	Belanda	bukan	bangsa	Eropa	lain	yang	tinggal	di	Eropa.	
Iklan	menjual	sesuatu	yang	lebih	dari	sekedar	produk.	
Iklan-iklan	 yang	 menggunakan	 pendekatan	 ilustrasi	 seperti	 contoh-contoh	 tadi,	
sangat	 banyak	 di	 kedua	majalah	 –	 De	 Zweep/D’orient	 dan	 Pandji	 Poestaka	 antara	
tahun	1922-1942.	Perjalanan	kehadiran	jongos	dalam	iklan-iklan	di	majalah-majalah	
tersebut	menunjukkan	 suatu	 pencapaian	 pendekatan	 yang	 cukup	 canggih	 di	masa	
itu.	 Dalam	 iklan-iklan	 tersebut	 pesan	 selain	 disampaikan	 secara	 langsung	 melalui	
kalimat	 headline,	 juga	 disampaikan	 melalui	 bahasa	 visual.	 Bahasa	 visual	 ini	
memungkinkan	 untuk	 orang	 menyerap	 pesan	 secara	 serentak	 melalui	 kode-kode	
yang	 ada	 dalam	 pakaian,	 gestur,	 dan	 interaksi	 antar	 sosok	 manusia	 yang	
digambarkan	di	dalam	iklan.	Kesemuanya,	yang	tergambarkan	dalam	adegan	dipadu	
dengan	 teks,	 membuat	 suatu	 impresi	 pemahaman	 tentang	 suatu	 situasi	 yang	
mendorong	 ke	 pembentukan	 sikap	 emosional	 tertentu.	 Adegan-adegan	 yang	
ditampilkan,	selain	menggambarkan	“cara”	mengkonsumsi	produk,	juga	memberikan	
gambaran	 tentang	 atmosfir	 dari	 kehidupan	 kelas	 sosial	 dan	 gaya	 hidup	 tertentu.	
Selanjutnya	 gambaran	 itu	 menjadi	 semacam	 janji	 untuk	 mengangkat	 derajat,	
peningkatan	 kelas	 sosial	 dan	 memberi	 identitas	 baru	 	 -	 bila	 kita	 mengkonsumsi	
produk	yang	ditawarkan.	“Pemeran	utama”	dari	 iklan-iklan	dari	De	Zweep/D’Oreint	
adalah	 bangsa	 Belanda	 (laki-laki).	 Kemudian	 pada	 iklan	 di	 Pandji	 Poestaka,	 yang	
masanya	 terbitnya	 berdekatan	 dengan	 saat	 mulai	 bertumbuhnya	 “kesadaran	
nasional”	 di	 kalangan	 pribumi,	 terlihat	 bahwa	 “pemeran	 utama”nya	 beralih	 dari	
bangsa	 Belanda	 menjadi	 Pribumi,	 khususnya	 kaum	 priyayi.	 Sementara	 kalangan	
jongos	 tidak	 berubah	 nasibnya.	 Ia	 selalu	 menjadi	 yang	 paling	 bawah	 dari	 seluruh	
kalangan	masyarakat	Hindia	Belanda.	
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