
Commercial Writing 

 

A. Commercial Writing 

Commercial writing  adalah menulis  untuk  bisnis.  Commercial writing  juga 

dikenal  dengan  istilah  lain,  yaitu  copywriting.  Hasil  kerja  seorang  copywriter 

disebut  dengan  copywriting.  Copywriting  merupakan  rancangan  bahasa  dalam 

pembuatan iklan. Copywriting sering diartikan sebagai hasil kerja gabungan antara 

sastra  dan  intelektual.  Sehingga  syarat  utama  menjadi  copywriter  adalah 

penguasaan bahasa.Dalam hal  ini  terdapat unsur mencipta, menyajikan kebenaran 

yang faktual menggunakan bahasa ‐‐ sangatlah dipentingkan. 

  Copywriting  adalah  benda  abstrak  berstruktur  kata‐kata  yang membangun 

emosi  dan  membentuk  imajinasi  sehingga  mempengaruhi  pembaca  maupun 

pendengarnya  untuk  berbuat  seperti  yang  diharapkan  si  pembuat  teks.  Daya 

pengaruh ini begitu kuat, bahkan seperti bisa menghipnotis. 

  Oleh karena  itu, bahasa dalam  iklan dituntut mampu menggugah, menarik,  

mengidentifikasi, menggalang kebersamaan, dan mengkombinasikan pesan  dengan 

komparatif kepada khalayak  (Stan Rapp & Tom Collins, 1992). Dengan demikian, 

struktur kata dalam iklan: 

1. Menggugah:  mencermati  kebutuhan  konsumen,  memberikan  solusi,  dan 

memberikan perhatian. 

2. Informatif: kata‐katanya harus  jelas, bersahabat, komunikatif. Tidak bertele‐tele 

apalagi sampai mengabaikan durasi penayangan. 

3. Persuasif:  rangkaian kalimatnya membuat konsumen nyaman,  senang,  tentram, 

menghibur. 

4. Bertenaga  gerak:  komposisi  kata‐katanya  menghargai  waktu  selama  masa 

penawaran/masa promosi berlangsung. 
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  Untuk menyampaikan  gagasan  pikiran dalam  suatu  bahasa  seorang penulis 

iklan  harus  mengetahui  aturan‐aturan  bahasa.  Syarat  seorang  copywriter  untuk 

menyampaikan  gagasan  pikirannya  adalah  mengetahui  atauran‐aturan  bahasa 

tersebut, seperti : 

1. tata bahasa 

2. kaidah‐kaidah bahasa 

3. idiom‐idiom 

4. nuansa atau konotasi sebuah kata 

Untuk  penulis  naskah  dengan  menggunakan  bahasa  Indonesia,  mereka  harus 

menguasai  EYD. Hal  ini  dipakai  untuk menjelaskan  hal  yang  sangat  gamblang, 

misalnya ʺdiʺ  awalan harus  disambung, dan ʺdiʺ kata depan harus dipisah. 

            Bahkan menurut Agustrijanto ( 2004) seringkas apa pun sebuah kalimat pada 

copywriting,  ia  harus  mempunyai  subjek  dan  predikat.  Tanpa  itu  gugur  sudah 

kekuatan  copywriting.  Pengertian  subjek  predikat  ini  tidak  boleh  diartikan  kaku 

seperti halnya  kita mempelajari  tata  bahasa  karena materi  teks periklanan  sangat 

tergantung di media mana iklan diterapkan.  

  Bahasa  itu  menunjukkan  karakter  bangsa,  tetapi  bisa  juga  berperan 

membentuk  karakter  bangsa.  Perkembangan  bahasa  Indonesia  sangat  cepat  dan 

mengagumkan  penyebarannya  dari  Papua  hingga  Aceh  sehingga  menggeser 

bahasa‐bahasa daerah pada tataran nasional. Kemenangan bahasa yang berasal dari 

Melayu ini bisa saja dipandang negatif karena mengalahkan dan menggusur bahasa 

serta  tradisi  daerah.  Karakter  bahasa Melayu  yang  lebih  egaliter  sejalan  dengan 

semangat modernitas, dunia  bisnis,dan watak  bangsa pelaut. Hanya,  sejak  kultur 

dan pusat kekuasaan beralih ke wilayah pertanian pada masa pemerintahan orde 

baru, gaya  feodalisme keraton dan petani  serta hierarki kemiliteran  sangat kental 

memengaruhi dunia politik dan birokrasi Indonesia, sehingga proses demokratisasi 

tidak berlangsung mulus. 
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Bayangkan, andaikan penduduk  Indonesia yang multietnis dan multibahasa  serta 

tersebar  di  ribuan  pulau  tidak  memiliki  bahasa  nasional,  betapa  mahal  dan 

lambannya proses komunikasi sosial, perdagangan, keilmuan, dan politik. Mereka 

akan  tinggal dalam pulau‐pulau budaya, bahasa,dan agama yang  terpisahkan dari 

yang lain.  

  Panduan  bagi  seorang  copywriter  untuk menulis  iklan  adalah  Brief  Kreatif. 

Dengan demikian, gaya berbahasa dan jenis kata dalam iklan yang dibuatnya untuk 

surat  kabar  tentu  berbeda  dengan  iklan  yang  ditayangkan  di  radio  atau  televisi. 

Sebab  surat  kabar  mementingkan  mata  dan  dapat  diamati  orang  dengan  lama. 

Sementara  radio  mementingkan  telinga  dan  televisi  mementingkan  mata  dan 

telinga.  

 

B. Bahasa dalam Commercial Writing 

  Bahasa dalam iklan dituntut mampu menggugah, menarik, meng‐identifikasi, 

menggalang  kebersamaan,  dan  mengombinasinasikan  pesan  dengan  komparatif 

kepada khalayak  . Struktur kata dalam  iklan menggugah: mencermati kebutuhan 

konsumen,  memberikan  solusi,  dan  memberikan  perhatian;  informatif  :  kata‐

katanya harus jelas, bersahabat, komunikatif; persuasif: rangkaian kalimatnya mem‐

buat konsumen nyaman, senang, dan menghibur (Tri Sulistyaningtyas, 2008).        

  Bahasa  yang  dipakai  dalam  copywriting  harus mampu mengarahkan  target 

audience  untuk  membeli,  menggunakan,  atau  beralih  ke  produk  jasa  yang 

diiklankan.  Tentu  saja,  perlu  juga    diperhatikan  apakah  produk  yang  diiklankan 

baru ataukah sudah lama.  

  Gaya dan jenis bahasa yang dipakai pun harus sesuai dengan target audience. 

Seorang copywriter  seharusnya mengetahui dengan siapa dia berbicara, bagaimana 

kebiasaan perilaku  mereka, dan di mana mereka berada.  

  Sebuah atau beberapa kata namun memiliki sifat menjual itulah efetivitas kata 
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dalam  copywriting. Di  sini  terdapat kekuatan narasi,  teks,  atau diksi dari  sebuah 

iklan dapat membuat orang  terpengaruh untuk berbuat  seperti yang dikehendaki 

pesan  iklan  tersebut.  Sehingga memang  benar  sangat  diperlukan  kata‐kata  yang 

memadai. 

  Bahasa  dalam  iklan  selain  memperhatikan  masalah  ide  yang  diwujudkan 

dalam bentuk kata‐kata, dalam penghadirannya bahasa  iklan  juga memperhatikan 

hal‐hal  ʺparalanguageʺ  yang merupakan pakaian  yang dipilih  copywriter dan  art 

director untuk membungkus  idenya. Paralanguage  itu berupa    layout,  jenis huruf, 

visual dan media, untuk membentuk iklan secara menyeluruh.  

Jika paralangue diolah  secara maksimal, efektivitas  iklan akan  tercapai. Efekivitas 

ini, secara substansi didukung oleh  efektivitas kata.  

            Penggunaan bahasa dalam iklan terkadang dipandang menarik,  jika bersifat 

main‐main, atau bersifat ʺlanturanʺ  . Lanturan berbeda dengan kata melantur yang 

artinya  ngawur,  tidak  nyambung  dengan  topik  yang  sedang  dibahas.  Sementara 

lanturan adalah  sengaja melantur atau melantur dengan  tujuan. Namun,  lanturan 

yang dibuat tersebut harus selalu dijaga relevannya.  

  Hal yang paling dekat dengan lanturan adalah plesetan. Orang muda saat ini 

tidak  terasa gaul  jika  tidak banyak berplesesetan dalam bercanda.   Orang    tertawa 

ketika mendengar plesetan karena relevansinya. Relevansi dalam konteks ini adalah 

kata asli yang diplesetinya. Jika orang tidak tertawa berarti tidak relevan. Tidak ada 

korelasi kata asli dengan plesetannya. 

         Untuk berpandai‐pandai dalam membuat lanturan, seorang copywriter  harus 

menguasai  gaya  bahasa,  baik  itu  personifikasi,  analogi,    kontradiksi,  metafora, 

sinisme, sarkasme, hiperbola, paradoks dan masih banyak lagi. 

Setiap  iklan memunculkan unsur pengingat  catcher  baik  yang  berupa  suara, 

gambar,  atau  bahasa  verbal  menjadi  amat  penting  sehingga  suatu  saat  hanya 

dengan  mendengar,  melihat,  atau  membaca  pengingat  itu,  konsumen  langsung 

terhubung dengan produk yang diiklankan. Contoh ini dapat ditemukan pada masa 

(Tri  Sulistyaningtyas,  2008).  Permainan  bahasa  dan  pemakaian  makna  konotatif 
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umum  dipakai  dan  diterapkan  pada  bahasa  iklan.  Bahasa  yang  dipergunakan 

dalam  iklan di media massa dan elektronik seringkali  tidak sesuai dengan kaidah 

bahasa yang baik dan benar  

 

C. Komunikasi 

  Komunikasi tidak boleh ditinggalkan dalam commercial writing. Penggunaan 

bermacam‐macam bahasa dalam  iklan dimaksudkan untuk  terjadinya komunikasi 

antar copywriter yang ditwakilkan melalui ikaln yang dibuatnya dengan user. User 

dalam hal ini adalah orang selain copywriter. 

Komunikasi adalah suatu proses penyampaian dan pernerimaan berita atau 

informasi dari  seseorang ke orang  lain. Suatu komunikasi yang baik adalah  suatu 

komunikasi  yang  disampaikan  dengan  baik  tanpa  menimbulkan  distorsi  dari 

penerima  informasi. Distorsi dalam  hal  ini  adalah  adanya persepsi  yang  berbeda 

antar pengirim informasi dan penerima informasi. 

Komunikasi  bercirikan  sejumlah  atribut  tertentu.  Atribut‐atribut  dan  efectifitas 

komunikasi  tersebut antar lain : 

1. Terjadinya komunikasi tidak dapat dihindari 

2. Komunikasi merupakan konsep transaksional 

3. Komunikasi  telah  terjadi  apabila  penerima  pesan  atau  informasi  telah 

terpengaruh 

4. Komunikasi tidak dapat berdiri sendiri di luar konteks 

 

D. Karakteristik Bahasa Iklan 

  Menurut Kasali (1995: 83:86) iklan yang bagus paling tidak memenuhi kriteria 

rumus  yang disebut AIDCA.  Rumus  itu merupakan  singkatan dari dari  elemen‐

elemen: 
1.      Attention (perhatian)  

Iklan  harus  mampu  menarik  perhatian  khalayak  sasaran.  Untuk  itu,  iklan 

membutuhkan bantuan ukuran, penggunaan warna,  tata  letak, atau suara‐suara 

khusus. 
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2.      Interest (minat) 

Iklan berurusan dengan bagaimana konsumen berminat dan memiliki keinginan 

lebih jauh 

3.      Desire (kebutuhan) 

  Mampu menggerakkan keinginan orang untuk memiliki atau menikmati produk 

tersebut. 

4.     Conviction (keinginan) 

Iklan harus mampu menciptakan kebutuhan calon pembeli 

5.      Action (tindakan) 

  Berusaha membujuk  calom  pembeli  agar  sesegera mungkin melakukan  suatu 

tindakan pembelian 

Selain  itu  ,  Hakim  (2006)  menawarkan  rumus  iklan  baik  yang  disebut  dengan 

SUPER ʺAʺ, yaitu 

1. Simple (S) 

Sederhana dalam hal ini dipahami sebagai ʺdapat dimengerti sekali lihatʺ. 

2. Unexpected (U) 

Unexpected  artinya  tidak  terduga.  Iklan  seperti  ini  akan  selalu  diingat   dan 

menjadi the top of mind, paling tidak dalam segmentnya.  

3. Persuasive (P) 

Iklan yang berpersuasif mampu menggerakkan konsumen untuk mendekatkan 

diri dengan brand  dan tertarik untuk mencobanya. 

4. Entertaining (E) 

Dalam era yang sudah over  comunication dan  juga over  iklan  ini, pembuat  iklan 

harus  kreatif.  Jangan  sampai pesan  yang  kita  sampaikan dalam  iklan, menjadi 

tidak  tersampaikan  karena  konsumen  merasa  kesal  melihat  iklan  yang 

ditayangkan. 
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5. Relevevant (R) 

Iklan boleh melantur,tetapi dengan syarat harus  relevan.  Iklan yang baik harus 

dapat  dipertanggungjawabkan,  harus  tetap  dapat  dirasionalisasi,  harus  ada 

hubungan dengan brand dari produk yang kita iklankan.Iklan harus relevan dgn 

brand, baik brand positioning, maupun brand personality. 

6. ACCEPTABLE (A)  

Unsur acceptable atau penerimaan sangat berkaitan dengan budaya yang berlaku 

di  masyarakat.  Iklan  yang  baik,  adalah  iklan  yang  dapat  diterima  oleh 

masyarakat, sesuai dengan nilai budaya setempat. 

  Iklan  di  media  cetak  baik  itu  yang  terdapat  dalam  surat  kabar  maupun 

majalah, memiliki karakteristik sebagai berikut. 

1.      tergolong praktis, cepat, dengan harga terjangkau 

2.      daya jangkau dan edar surat kabar dapat sampai pelosok.  

Perkembangan zaman telah  menciptakan segmentasi, dan megidentifikasi surat 

kabar  dan majalah  menurut karakteritik sosial  pendidikan pembacanya 

3.      peranan jenis huruf, ukuran, aspek lay out turut menentukan keberhasilan iklan 

4.      dapat bertahan, tidak satu kali lalu habis 

   Anatomi yang dipakai untuk eksekusi  (produksi)  iklan media cetak menurut 

Mardjadikara (2004), sebagai berikut. 

1.      Headline atau judul yang tentunya harus ada kaitannya dengan bodycopy 

2.       Visual,  ilustrasi,  gambar  atau  foto  orang model  atau  apa  pun  yang  berkaitan 

dengan konsep kreatif dan atau foto produk itu sendiri 

3.      Bodycopy atau  teks yang memberikan  informasi  lebih  rinci  tentang produk atau 

jasa yang akan dijual 

4.       Produck  shot  atau  foto  produk  (yang  sekaligus  bisa menampilkan  nama merk) 

Produk shot ini bisa saja merupakan ilustrasi utama. 
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5.      Baseline yang bisanya terletak paling bawah di  layout  iklan. Di bagian bawah  ini 

bisa  dimasukkan,  slogan,  cath  phrase,  atau  nama  dan  alamat  perusahaan 

pengiklan. 

Disebutkan juga adanya unsur lain dalam anatomi iklan media cetak, yaitu: 

1.     Kupon,  jika pengiklan menginginkan respon langsung (direct respon) dari sasaran 

atau untuk kepentingan survei konsumen. 

2.      Flash yaitu, misalnya perkataan Baru, Diskon, Cuci Gudang yang ditulis dengan 

grafis tertentu untuk mendapat pehatian khusus konsumen. 
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Contoh Iklan Media Cetak 
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