
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Iklan mempunyai sejarah panjang dan mulai dikenal pada zaman Yunani Kuno, 

terutama digunakan untuk menyiarkan budak-budak yang lari dari majikannya atau 

memberi tahu akan berlangsung sebuah pertandingan gladiator. Bentuknya masih 

sederhana dengan cara menyebarkan brosur. Lambat-laun, sejalan dengan 

perkembangan teknologi informasi di Inggris mulai digunakan metode tulisan tangan 

dan mencetaknya di atas kertas ukuran besar. Kemajuan teknologi produksi iklan-

iklan baru dimulai pada abad ke-17, bersamaan dengan penjualan buku-buku baru dan 

surat kabar yang meluas. Berkembang pesatnya periklanan menawarkan efisiensi dan 

alternatif yang mendukung aspek promosi.1 

Sejak awal periklanan mempunyai kaitan yang kompleks dengan berbagai 

perkembangan di bidang-bidang lain. Antara lain bidang-bidang industri dan 

komunikasi, atau antara perdagangan dan informasi. Hal yang perlu diketahui untuk 

memahami perubahan tujuan, pengelolaan, dan metode periklanan pada konteks 

masing-masing zaman.2 

Secara bertahap, sejalan dengan peningkatan kebutuhan pada tahun 1880-an 

perusahaan periklanan mulai meningkatkan fungsi mereka. Perusahaan mulai 

menawarkan konsultasi dan jasa periklanan lain kepada para pengiklan. 

Pada peralihan menuju abad ke-20, sistem manajemen periklanan modern 

mulai diterapkan di surat kabar. Mereka mempunyai manajer iklan sendiri, suatu 

                                                             
1 Frank Jefkins. Periklanan. Jakarta : Erlangga. 1995. hlm 2 
2 Yang dimaksud dengan konteks zamannya adalah bahwa periklanan 

merupakan refleksi dari zamannya. Lihat E.J Hobsbawn. The Age Capital. hlm 64. 
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posisi sangat penting dalam mengatur dan menentukan produktivitas iklan bagi 

kehidupan surat kabar. 

 Awal mulanya pemanfaatan iklan di Hindia Belanda tidak bisa dilepaskan 

dari penggunaan teknologi percetakan. Percetakan dikenal sejak kedatangan Belanda 

di Kepulauan ini yang terpikat oleh perdagangan rempah-rempah. Pada tahun 1602 

para pedagangan besar dan penguasa Belanda bergabung dan bekerja sama dalam 

sebuah organisasi dagang yaitu VOC. Kesadaran betapa penting manfaat pers 

mendorong VOC dan juga para misionaris untuk mendatangkan percetakan ke Hindia 

Belanda. VOC menggunakannya untuk mencetak peraturan-peraturan, sedangkan 

para misionaris menggunakan untuk menerbitkan literature agama dalam bahasa 

daerah. Namun sementara percetakan cukup aktif mencetak dokumen dan buku-buku, 

tidak terlihat upaya menerbitkan surat kabar sampai sekitar 120 tahun setelah sebuah 

percetakan berdiri di Batavia3. 

Berdirinya industri jasa periklanan modern Aneta oleh D.W.Berrety di tahun 

1905, semakin memantapkan perkembangan media iklan sebagai kekuatan 

pemasaran. Keterlibatan biro reklame dalam menciptakan iklan menandakan bahwa 

pola perdagangan dan metode pemasaran di Hindia Belanda pada awal abad ke-20 

mulai dipengaruhi oleh biro reklame. Perkembangan ini mencerminkan bahwa Hindia 

Belanda telah melakukan adaptasi terhadap metode pemasaran sebagaimana telah 

berlangsung di Eropa. 

Awal abad ke-20 ditandai dengan kemunculan biro reklame, yang umumnya 

baru pada tahap sebagai kolportir iklan untuk surat kabar. Menjamurnya biro reklame 

tentu saja makin mendorong perkembangan surat kabar. Pada era ini mulai ada 

                                                             
3 Ahmat Adam. Sejarah Awal Pers dan Kebangkitan Kesadaran 

Keindonesiaan. Jakarta: Hasta Mitra, Pustaka Utan Kayu, dan KITLV. 2003. hlm 1-

11. 
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peningkatan jumlah media cetak yang terbit. Mungkin jumlah para pelanggan sudah 

mulai banyak dan jumlah orang terpelajar juga sudah mulai meningkat sehingga dunia 

periklanan pada waktu tersebut bisa dikatakan sudah mulai menggeliat. Materi iklan 

yang dimuat pada majalah atau koran sudah mulai beragam. Barang-barang 

kebutuhan transportasi sudah mulai ditawarkan mulai dari sepeda sampai mobil, dll. 

Tahun-tahun tersebut merupakan era keemasan dan kejayaan periklanan 

Indonesia di zaman penjajahan. Hampir semua barang kebutuhan rumah tangga 

tersedia dan dipasarkan, iklan yang beredar yaitu iklan susu, rokok, minuman obat-

obatan, pasta gigi, radio, sepeda, dan juga mobil.4 

Pada awal abad 20 dalam kehidupan masyarakat di Pulau Jawa terjadi suatu 

perubahan yang mengarah kepada suatu proses transformasi kebudayaan. Proses 

perubahan kebudayaan disebut sebagai proses modernisasi dapat terjadi karena 

diakibatkan oleh faktor-faktor pemicu antara lain: pesatnya laju pertumbuhan 

penduduk, perkembangan sekolah barat, liberalisasi perekonomian yang 

meningkatkan arus migrasi penduduk asing dan arus investasi modal asing, pesatnya 

industrialisasi, pesatnya pembangunan infrastruktur dan sistem komunikasi modern, 

pembaharuan sistem administrasi dan birokrasi pemerintahan kolonial Belanda5.  

Modernisasi kehidupan masyarakat perkotaan serta terjadinya diferensiasi 

dan spesialisasi lapangan pekerjaan. Proses modernisasi yang diakibatkan karena 

terjadinya kontak secara intensif antar unsur kebudayaan yang didukung oleh agen-

agen perubahan yaitu elit birokrat dan elit ekonomi, serta elit pribumi yang terdididik 

secara Barat yang lebih mengarah kepada dominasi kebudayaan Barat atas 

                                                             
4Mirjam Maters. Dari Perintah Halus ke Tindakan Kekerasan, Pers Zaman 

Kolonial antara Kebebasan dan Pemberangusan 1906-1942. Jakarta: Hasta Mitra, 

Pustaka Utan Kayu dan KITLV. 2005. 
5Sartono Kartodirdjo. Perkembangan Peradaban Priyayi. Yogyakarta: Gadjah 

Mada University Press. 1987.  
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kebudayaan agraris tradisional yang oleh Wertheim dimaksudkan sebagai 

proses Westernisasi6. 

Pada abad ke-20 telah terjadi modernisasi di segala bidang dalam masyarakat 

Hindia Belanda, yaitu: ekonomi, industrialisasi, transport, komunikasi, dan 

pendidikan menjadi faktor terjadinya perubahan sosial tersebut.  

Penerapan pendidkan modern lewat sekolah-sekolah modern Hindia Belanda 

menyebabkan lahirnya kaum pelajar professional pribumi, termasuk juga menandai 

emansipasi kaum wanitanya, banyak para wanita pribumi yang mendapat pendidikan 

dan juga mendapatkan pekerjaan sebagai suatu golongan menengah. Yang 

dimaksudkan adalah setelah wanita mendapat pendidikan yang kemudian menjadikan 

dan membuat golongan derajat kaum wanita menjadi terangkat. Wanita dalam budaya 

agraris tradisional yang hanya dianggap sebagai ibu rumah tangga, mulai 

mendapatkan peranan sosial di berbagai macam jenis profesi modern di kota besar, 

hal tersebut juga disebabkan pengaruh kedatangan wanita kulit putih yang mengikuti 

suaminya di Hindia Belanda.  

Peran wanita dalam proses perubahan sosial masyarakat di Hindia Belanda 

tampak dengan jelas dalam iklan-iklan yang dimuat di berbagai media pers, baik surat 

kabar atau majalah yang terbit di Hindia Belanda. Citra merupakan kesan atau 

gambaran seseorang atau kelompok terhadap suatu objek yang dihasilkan dari 

pengalaman masa lalu yang telah diorganisasikan dan disimpan. Citra akan terbentuk 

bahkan bertahan jika disampaikan secara gencar dan akan melekat pada seseorang 

apabila gambaran tersebut secara terus menerus ditampilkan, karena citra terbentuk 

dari opini yang berakar pada sikap dan pandangan publik. Citra perempuan mulai 

                                                             
6 W.F. Wertheim. Masyarakat Indonesia dalam Transisi: Studi Perubahan 

Sosial. Yogyakarta: Tiara Wacana. 1999. hal. 236. 
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menghiasi dunia iklan, terutama iklan surat kabar sejak 1900-an, baik sebagai model 

ataupun hanya sekedar ilustrasi.7 

Keterlibatan citra perempuan dalam dunia iklan, didasari oleh dua faktor, 

yaitu bahwa perempuan merupakan faktor utama yang sangat besar dalam industri, 

karena secara tidak langsung produk-produk banyak diciptakan untuk para 

perempuan. Kedua, perempuan dinilai mampu menguatkan penyampaian pesan iklan, 

bagi laki-laki, kehadiran perempuan merupakan syarat penting bagi kemapanannya. 

Perempuan dianggap mempunyai elemen agar iklan mempunyai unsur 

menjual, sehingga menghasilkan keuntungan, maka penggunaan perempuan dalam 

iklan menjadi buah baru bagi kapitalisme.8 

Dalam citra perempuan di surat kabar, dapat digolongkan ke dalam beberapa 

kategori yang sengaja dibuat dan di konstruksi sesuai dengan kebutuhan iklan, 

memang pada masa kolonial, media massa belum terlalu luas dan detail dalam citra 

perempuan seperti sekarang ini. 

a. Citra perempuan pesolek 

Perempuan pesolek diidentikan bagi mereka yang mengutamakan 

perawatan tubuh, dari ujung rambut sampai ujung kaki, dan kecantikan. 

Citra yang berhasil dikonstruksikan mengenai perempuan pesolek 

meliputi citra pigura. 

b. Citra perempuan rumah tangga 

Perempuan rumah tangga yang diidentifikasikan sebagai para 

perempuan pengurus rumah tangga, pelayan suami, mengkonstruksi citra 

pilar, citra peraduan dan citra pinggan. Dimana perempuan menjadi 

                                                             
7Budi Setiyono (penyunting). Reka Reklame: Sejarah Periklanan Indonesia 1774-

1984. Jakarta : Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia dan Galangpress. 2004. 
8 Budi Setiyono., op cit hlm 10. 
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penopang utama urusan domestik. Iklan-iklan tersebut biasanya iklan 

penyedap, bumbu dapur, mentega, iklan jamu, dll. 

c. Citra perempuan aktif atau karir 

Perempuan yang bekerja di sektor publik maupun profesional 

mulai masuk seiring masuknya para perempuan Eropa ke Hindia Belanda. 

Citra yang berhasil diontruksi dari iklan ini adalah citra pergaulan, dimana 

citra tersbut lebih cenderung bermakna bahwa perempuan dihormati 

bukan saja karena fisik dan kecantikan tetapi juga karena kecerdasan dan 

kebabasan sebgai para perempuan yang mandiri. Akan tetapi citra iklan 

seperti ini pada masa kolonial masih sangat jarang.  

Iklan sebagai bukti (evidence) terjadinya perubahan sosial 

masyarakat masa itu banyak menampilkan kaum wanita dengan aneka 

profesi dan latar belakang kebudayaan sebagai daya tarik penjualan 

produk. Berbagai macam barang konsumsi yang dibutuhkan dalam 

kehidupan masyarakat modern di kota di Hindia Belanda, sosok wanita 

mempunyai peran penting sebagai pendorong dan alat pembujuk agar 

konsumen membeli aneka produk yang ditawarkan.  

Sehubungan dengan hal di atas, maka lingkup pembahasan penelitian ini 

dilakukan dengan tujuan karena belum banyaknya yang mengkaji tentang wanita 

dalam periklanan namun lebih memfokuskan pada gaya hidup pada tahun 1930-1940. 

Batas penelitian yaitu pada tahun 1930-1940. Kurun waktu tersebut dipilih karena 

pada tahun tersebut periklanan sudah sangat berkembang pesat dalam lingkup Hindia 

Belanda, dan dalam penelitian ini adalah sebagai suatu usaha untuk 

merekonstruksikan bagaimana sosok wanita ditampilkan di dalam berbagai jenis iklan 

produk di media cetak pada tahun 1930-1940. 
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B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah citra wanita  yang ditampilkan pada iklan tahun 1930-1940? 

2. Bagaimanakah iklan media cetak dan bentuk yang ditampilkan tahun 1930-1940? 

3. Bagaimana pengaruh iklan media cetak terhadap gaya hidup tahun 1930-1940? 

C. Tujuan Penulisan 

1. Untuk  mengetahui bagaimana perkembangan sosial masyarakat pada masa 

kolonial. 

2. Untuk  mengetahui tentang pengaruh munculnya wanita terhadap iklan masa 

kolonial (1930-1940) 

3. Untuk  mengetahui mengapa wanita menjadi daya tarik iklan-iklan media cetak 

masa kolonial tersebut (1930-1940) 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian skripsi ini adalah: 

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah dan melengkapi kajian 

mengenai sejarah sosial budaya maupun wawasan mengenai perkembangan 

iklan di Indonesia pada masa kolonial. 

2. Penelitian ini dimaksudkan agar memberikan informasi maupun pengetahuan 

penting mengenai sejarah iklan dan pengaruh iklan terhadap gaya hidup atau 

budaya masyarakat Hindia Belanda masa kolonial. 

E. Tinjauan Pustaka 

Penelitian memerlukan studi pustaka untuk memperoleh kerangka pikir dan 

melengkapi hal-hal yang belum tercakup dalam sumber dokumen dengan cara 

meninjau buku-buku yang relevan dengan tema atau rumusan masalah dalam 

penelitian ini. 
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Buku-buku yang menjadi acuan dalam penelitian ini di antaranya adalah 

buku yang berjudul Reka Reklame: Sejarah Periklanan Indonesia 1744-1984 karya 

Tim Penyusun Persatuan Periklanan yang diketuai Baty Subakti tahun 2007. Buku ini 

membahas dengan rinci sejarah periklanan di Indonesia dari lahirnya pada tahun 1744 

dengan terbitnya harian Bataviasche Nouvelles yang disponsori oleh Pemerintah 

Hindia Belanda hingga periode Orde Baru yang bentuk dan rupa iklannya tentu sudah 

banyak berubah. 

Buku dari karya Bondan Winarno yang berjudul Rumah Iklan: Upaya Matari 

Menjadikan Periklanan Indonesia Tuan Rumah di Negeri Sendiri tahun 2008. Buku 

ini digunakan untuk mengkaji mengenai perkembangan perusahaan periklanan yang 

pada awal kehadirannya iklan-iklan yang beredar di media cetak berasal dari 

periklanan milik orang Belanda dan Eropa. 

Buku dari Henk Schulte Nordholt (editor) yang berjudul Outward 

Appearances Trend, Identitas, Kepentingan. Buku ini merupakan sejarah tentang gaya 

hidup dan identitas masyarakat Hindia Belanda dengan pendekatan teori-teori kritis 

dan cultural studies. 

 

 

Tulisan lain yang menyebutkan mengenai berbagai iklan di Surat Kabar 

adalah buku yang ditulis oleh Bedjo Riyanto dengan judul Iklan Surat Kabar dan 

Perubahan Masyarakat di Jawa Masa Kolonial (1870-1915). Dalam buku ini 

dijelaskan tentang bagaimana sejarah Iklan Surat Kabar dalam berbagi macam bentuk, 

kemudian berbagai macam produk yang ditampilkan pada tahun 1870-1915, dan lebih 

memfokuskan pada perubahan masyarakat di Jawa pada tahun tersebut. 
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Jurnal yang berjudul Perempuan Dalam Iklan: Otonomi Atas Tubuh Atau 

Komoditi? dari Sarah Santi yang sebagai Dosen di Fakultas Ilmu Komunikasi 

Univeritas Indonusa Esa Unggul, beliau menuliskan dan membahas tentang 

bagaimana perempuan dalam iklan dengan mengkaji sebagai otonomi atas tubuh atau 

komoditi yang membahas tentang citra wanita dalam majalah perempuan dan wanita 

memberi kontribusi besar dalam menyebarkan gagasan tentang mitos kecantikan, 

yang dalam kodratnya wanita sebenarnya hanyalah pengurus rumah tangga, sementara 

laki-laki mencari nafkah. Serta membahas tentang bagaimana tubuh wanita bisa 

menciptakan citra pada produk iklan tersebut. 

Disertasi dari Ratna Noviani yang berjudul Identity Politics in Indonesian 

Advertising Gender, Ethnicity/Race, Class and the Post-New Order Era. Disertasi ini 

merupakan rujukan penting untuk memahami analisis perkembangan periklanan di 

Indonesia dilakukan dengan pendekatan teori-teori kritis serta cultural studies, 

sehingga tidak sekedar menerapkan teori-teori pemasaran atau komunikasi yang 

sudah umum dilakukan. 

Skripsi dari Ilham Rohman Ramadhan yang berjudul Perkembangan Iklan 

Media Cetak dan Pengaruhnya dalam Modernisasi di Jawa (1930-1942). Dalam 

skripsi tersebut dibahas tentang bagaimana perkembangan sosial masyarakat di Jawa 

pada masa kolonial. Di dalamnya juga dijelaskan sejarah singkat iklan, kemudian 

pengaruh modernisasi pada abad ke-20 terhadap masyarakat di Jawa. 

Skripsi karya Widya Fitrianingsih, mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya 

Universitas Gajah Mada yang berjudul Perempuan Dalam Iklan Media Cetak Di Jawa 

Pada Masa Kolonial (1900-1942). Skripsi ini mengkaji tentang sosok perempuan yang 

hadir dalam imaji iklan-iklan yang ada dalam media cetak tahun 1900-1942. 

Persamaannya dengan skripsi yang saya ambil adalah sama-sama mengkaji tentang 
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wanita dalam iklan masa kolonial tersebut hanya saja sumber yang saya ambil adalah 

dari salah satu Majalah yaitu Kedjawen yang di dalamnya terdapat contoh iklan 

menggunakan model wanita serta mengambil contoh wanita Jawa yang terdapat di 

dalam Majalah Kedjawen. Perbedaannya adalah dari isinya yang lebih mengacu pada 

perkembangan periklanan tahun 1930-1940, sedangkan skripsi dari Widya 

Fitrianingsih lebih mengacu garis besarnya sampai masa Jepang, saya juga mengamati 

beberapa perbedaan perkembangannya pada masa Jepang namun hanya mengambil 

garis besarnya saja sebagai pembanding. 

 

F. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode historis. Menurut 

Louis Gottschalk, metode sejarah adalah sebuah proses menguji dan menganalisis 

secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau manusia. Rekonstruksi yang 

imajinatif daripada masa lampau berdasarkan data yang diperoleh (melalui kritik 

sumber) dengan menempuh cara itu yang disebut historiografi.9 

Mengingat penelitian ini adalah penelitian sejarah, maka prosedur penelitian 

ini pun menggunakan empat tahapan dalam metode sejarah, yaitu: heuristik, kritik 

sumber, interpretasi, dan historiografi.10 

Tahap pertama Heuristik, bertujuan untuk mengumpulkan sumber-sumber 

sejarah yang sifatnya masih acak untuk kemudian menjadi pendukung dalam sebuah 

tulisan penelitian. Data yang diperoleh dari penelitian ini berasal dari studi dokumen, 

studi pustaka. 

Studi pustaka ini sangat berguna dalam melengkapi data penelitian yang berupa 

referensi, majalah, surat kabar, artikel, dan karya ilmiah yang relevan dengan tema 

                                                             
9 Louis Gottschalk.  Mengerti Sejarah. Jakarta: UI Press. 1975. hlm 32. 
10 Kuntowijoyo.  Metodologi Sejarah. Yogyakarta: Tiara Wacana. 1994. 
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yang akan diteliti dalam permasalahan studi pustaka diperoleh dari Perpustakaan 

Universitas Sebelas Maret, Perpustakaan Pusat Nasional, Perpustakaan Reksa Pustaka 

Pura Mangkunegaran, Monumen Pers Surakarta, E-journal, Buku-buku milik pribadi, 

dan majalah maupun surat kabar yang sesuai dengan tahun tema yang akan diteliti 

yaitu 1930-1940. 

Tahapan kedua adalah kritik sumber, yaitu memilih dan memilah sumber 

yang akurat dan menyeleksi sumber-sumber yang ada untuk memperoleh informasi 

yang valid. Kritik terhadap sumber ini terdiri dari dua jenis yaitu kritik intern dan 

kritik ekstern. Kritik intern yaitu pengujian terhadap isi atau kandungan sumber. 

Kritik ekstern bertujuan untuk menguji kredibilitas serta relevan tidaknya sumber 

tersebut. Tujuan akhir yang hendak dicapai adalah untuk menyeleksi data menjadi 

sebuah fakta. 

Tahap ketiga adalah Interpretasi. Tahap ini dilakukan untuk menafsirkan 

informasi yang saling berhubungan secara kronologis dengan fakta-fakta yang 

diperoleh setelah melakukan kritik. Kegiatan interpretasi ini dilakukan untuk 

menganalisa data yang digunakan. Berdasarkan keterangan dapat disusun fakta-fakta 

sejarah yang dibuktikan kebenarannya. 

Tahap keempat adalah penyusunan atau penulisan sejarah atau historiografi, 

yaitu menyusun fakta-fakta dalam suatu sintesis sebagai suatu kesatuan yang utuh. 

Masih sangat sedikit sekali historiografi yang membahas mengenai periklanan, 

terutama untuk periode kolonial Belanda.  

 

G. Sistematika Penulisan 

Bab I merupakan pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode 
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penelitian dan sistematika penulisan dari Objek Wanita dalam Iklan Media Cetak 

masa Kolonial (1930-1940). 

Bab II membahas tentang sejarah periklanan yaitu bagaimana iklan pada 

awalnya muncul pada masa kolonial dan berkembang seiring dengan modernisasi di 

Hindia Belanda pada abad ke-20. 

Bab III membahas tentang bagaimana iklan menjadi daya tarik oleh Belanda, 

dan juga pada bab ini dibahas tentang pengaruh wanita dalam iklan media cetak 

tersebut. Menjelaskan hubungan wanita dengan gaya hidup dan modernisasi yang 

terjadi pada masa kolonial tersebut.  

Bab IV membahas tentang bagaimana sosok wanita yang ditampilkan dalam 

iklan media cetak tersebut, apakah ada pengelompokan sendiri atau tidak. Dan juga 

membahas mengapa wanita yang menjadi daya tarik iklan tersebut. Kemudian juga 

akan di identifikasi bagaimana contoh iklannya seperti barangnya atau media nya 

melalui media apa. Dan juga akan membahas tentang pengaruh munculnya wanita 

dalam iklan kepada masyarakat pada waktu itu. 

Bab V berisi tentang kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan 

masalah. 
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