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ABSTRAKSI 

Iklan etis menjadi sangat penting di era kompetisi seperti sekarang ini. 
Iklan etis yang ditayangkan di televisi selalu berdampak positif pada tujuan 
perusahaan. Iklan yang berdampak posisif bagi tujuan perusahaan akan te jadi 
kalau iklan itu mendefenisikan secara budaya dan berakar pada niiai-nilai budaya 
dan iklan itu yang tidak mengubah nilai-nilai budaya masyarakat. Iklan yang etis 
itu selalu mempergunakan dan mengangkat nilai-nilai budayanya sehingga 
konsumen tertarik akan iklan yang ditayangkan ditelevisi itu. Atau dengan kata 
lain iklan yang etis itu selalu menjunjung tinggi tata krama periklanan yakni: jujur 
dan bertanggung jawab, tidak merendahkan martabat manusia dan iklan harus 
dijiwai oleh asas persaingan yang sehat dan menjunjung tinggi pemeliharaan hak 
dari konsumen yakni: hak untuk mendapatkan keselamatan setelah mengkonsumsi 
produk, hak untuk mendapatkan inforrnasi, hak untuk memilih, hak untuk 
didengar, hak untuk menikmati lingkungan yang bersih dan dan menyehatkan, dan 
hak orang miskin dan minoritas lain untuk dilindungi kepentingannya, sehingga 
iklan yang sesuai dengan nilai-nilai budaya dapat digunakan sebagai pendukung 
iklan yang etis, yang pada akhirnya juga akan berdarnpak positif pada perusahaan 
dan konsumen. 

Simpulan dari makalah ini adalah sebagai berikut: sistem religi mengajak 
pengiklan untuk jujur dan bertanggung jawab, sistem dan organisasi masyarakat 
dan sistem pengetahuan mengajak pengiklan bahwa semakin tinggi- peradaban - 
manusia memerlukan perilaku etis, nilai bahasa yang sopan dan mendidik dan 
sistem mata pencaharian mengingatkan pengiklan untuk sadar bahwa perusahaan 
mendapatkan untung dari konsumen oleh karena itu sudah sewajarnya perusahaan 
haws bertanggung jawab kepada konsumen, dan sistem teknologi dan peralatan 
nlembuat iklan semakin dinamis, variatif, komunikatif, dan kreatif untuk 
mengingatkan si pengiklan untuk tidak mengeksploitasi hak anak-anak dan orang 
miskin dan iklan tidak boleh mengubah nilai-nilai budaya masyarakat. 
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KATA YENGANTAR 

Makalah ini berjudul "iklan yang sesuai dengan nilai-nilai budaya sebagai 

pendukung iklan yang etis". Adapun alasan pemilihan judul ini karena sudah 

sangat penting nilai-nilai budaya dari masyarakat itu dianggkat supaya iklan yang 

ditayangkan itu diperhatikan oleh masyarakat. Sudah menjadi kebiasaan bila 

masyarakat melihat budayanya sendidiri di tayangkan di televisi antusiasme 

mereka untuk melihat tayangan itu sangat tinggi. 

Menayangkan iklan yang sesuai dengan nilai-nilai budaya masyarakat 

tidak terlepas dari tujuan utama perusahaan yakni menghormati otonomi manusia 

merupakan suatu prinsip etis yang mendasar. Oleh karena itu iklan yang 

ditayangkan harus memperhatikan hak-hak konsumen dengan cara mengiklankan 

produk atau jasa dengan cara jujur dan bertanggung jawab, iklan tidak boleh 

merendahkan martabat manusia dan iklan yang etis hams dijiwai oleh asas 

persaingan sehat. 

Nilai-nilai masyarakat seperti: sistim religi mengajak pengiklan untuk 

jujur dan bertanggung jawab, sistem dan organisasi masyarakat dan sistem 

pengetahuan mengajak pengiklan bahwa semakin tinggi peradaban manusia 

memerlukan perilaku etis, nilai bahasa yang sopan dan mendidik dan sistem mata 

pencaharian mengingatkan pengiklan untuk sadar bahwa perusahaan mendapatkan 

untung dari konsumen oleh karena itu sudah sewajamya perusahaan harus 

bertanggung jawab kepada konsumen, dan sistem teknologi dan peralatan 

membuat iklan semakin dinamis, variatif, komunikatif, dan kreatif untuk 



mengingatkan si pengiklan untuk tidak mengeksploitasi hak anak-anak dan orang 

miskin clan iklan tidak boleh mengubah nilai-nilai budaya masyarakat. 
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