
 
 

Adegan Dalam Iklan Nutrilon Royal Versi “Life Starts Here” 

 

Let’s call on the interested 

 
                (Gambar 1)                         (Gambar 2) 

 

 

 

 

 

 The wide eyed 

 
                 (Gambar 3)                          (Gambar 4) 

 

 

 

 

 

 

Pesan generasi penerus pada gambar 1 dan 2 ialah para “ingin tahu”. Bahwa 

sebagai calon generasi penerus yang cerdas diawali oleh rasa ketertarikan atau 

keingin tahuan. Interested berarti yang tertarik atau yang ingin tahu, 

divisualkan lewat pandangan anak pada keong yang merayap (gambar 1) dan 

pandangan anak ke bawah kolong (gambar 2). 

 

Pesan generasi penerus pada gambar 3 dan 4 ialah para pemikir atau yang 

berpandangan luas. Bahwa salah satu tanda kecerdasan anak ialah ketika 

mereka berpikir dan menganalisa informasi. Hal ini divisualkan lewat bayi 

lelaki yang mengamati dan memegang sebuah sepatu (gambar 3) dan seorang 

anak perempuan yang terpaku pada alat pemutar musik (gambar 4).  

 



 
 

The hopeful 

            
       (Gambar 5)               (Gambar 6) 

 

 

 

 

 

The princesses 

                                 
(Gambar 7)                        (Gambar 8) 

. 

 

 

 

 

 

Pesan generasi penerus dalam adegan ini ialah para pemimpi atau 

yang menyimpan harapan dan impian. Hal ini dapat tersirat pada 

tatapan mata anak yang mengandung makna tersebut, (gambar 5) dan 

cara anak menutup mata di tengah turunnya hujan (gambar 6). 

 

Pesan generasi penerus pada adegan ini ialah para putri. Bahwa 

setiap anak perempuan memiliki naluri alamiah untuk bersikap atau 

bersifat kewanitaan sedari dini (gambar 7 dan 8) yang membawa 

mereka kelak sebagai wanita dewasa, istri serta ibu yang 

sesungguhnya 



 
 

And the princess       

 

 

The believer 

    

 

 

 

Let’s summon the generals 

             
              (Gambar 11)                      (Gambar 12) 

(Gambar 9)  

Pesan generasi penerus pada adegan ini ialah bahwa 

seperti layaknya anak perempuan, anak lelaki pun 

telah menunjukkan sifat alamiah kemaskulinannya 

dari cara bermainnya, yang pada suatu hari kelak 

sifat ini akan mengantarkannya pada karakter pria 

dewasa dan pemimpin keluarga yang sesungguhnya. 

 

 (Gambar 10) 

Pesan generasi penerus pada adegan ini ialah adanya 

bagian dalam tataran masyarakat yang akan menjadi 

penganut, yang pemercaya atau pengikut. Hal ini 

mengisyaratkan bahwa pada golongan ini mungkin 

saja tidak berdaya atau memiliki pengaruh atau otritas 

yang besar, namun tetap berfungsi pada masyarakat. 

Ketidakberdayaan tersebut divisualkan lewat keadaan 

anak perempuan yang kusam, pasif, pasrah dan tidak 

berdaya. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

The queens      

      

 

 

The kings 

    

 

 

 

 

 

 

Pesan generasi penerus dalam adegan di atas ialah adanya bakat atau kualitas 

karakter jendral pada kedua anak pada gambar 11 dan 12. Pada gambar 11 

divisualkan lewat bagaimana anak tersebut mengatur, memimpin dan 

menggerakkan robot-robotannya, sedang pada gambar 12 merupakan keberanian 

seorang anak yang tanpa rasa takut terjun ke sungai di bawahnya. 

 

(Gambar 13) 

Pesan generasi penerus yang direpresentasikan 

pada adegan di atas ialah para ratu. Bahwa untuk 

menjadi seorang ratu (pemimpin atau penguasa) di 

masa depan, diperlukan ketangguhan dan kekuatan 

seperti yang divisualkan pada anak di gambar 13 

yang menghadapi hamparan padang pasir. 

 

(Gambar 14) 

Pesan generasi penerus pada adegan di atas ialah 

raja. Sebagaimana seorang raja memiliki kuasa 

pada tangan pemerintahannya, kuat, tangguh dan 

berani divisualkan pada anak di gambar 14. 

 



 
 

And the knights start ride the adventurous trail 

           
 (Gambar 15)                              (Gambar 16)           

 

 

 

 

 

Let’s call on the leaders 

            
  (Gambar 17)                     (Gambar 18) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pesan generasi penerus pada kedua adegan di atas ialah “kesatria 

petualang”. Kedua gambar di atas merupakan representasi terhadap 

makna kesatria petualang yang membawa alat petualangan seperti 

sepeda dan skateboard. 

 

Pesan generasi penerus pada adegan di atas ialah “pemimpin”. 

Gambar 17 memvisualkan calon pemimpin persidangan di masa 

depan lewat properti pada gambar seperti palu kecil dan wig yang 

dikenakannya, sementara gambar 18 memvisualkan calon pemimpin 

yang berada di alam bebas seperti tentara. 

 



 
 

The lovers 

           
              (Gambar 19)                        (Gambar 20) 

 

 

 

 

             The big ones      

           

 

                The small ones 

 
 

Pesan generasi penerus pada adegan di atas ialah para kekasih. Gambar 

19 dan 20 menunjukkan potensi anak yang mengekspresikan rasa kasih 

sayang, yang pada dewasa nantinya mereka akan menjadi para penerus 

orang tua. 

 

(Gambar 21) 

Pesan generasi penerus pada gambar 21 ialah 

“yang besar”. Hal ini bisa berarti seorang yang 

memiliki kedudukan atau jabatan yang besar. 

Makna ini direpresentasikan lewat teknik kamera 

yang memberi efek gambar anak terlihat besar. 

 

 (Gambar 22) 

Pesan generasi penerus pada gambar 22 ialah 

“yang kecil”. Hal ini bisa berarti golongan yang 

tidak memiliki otoritas besar namun tetap 

memiliki fungsi di tataran masyarakat. Makna ini 

direpresentasikan lewat teknik kamera yang 

member efek besar pada rumput ilalang sehingga 

kedua anak tampak kecil. 

 



 
 

The boundaries    

      

 

 

              The attendants 

 
 

 

             The discoverers   

    

               The conductors 

(Gambar 23) 

Pesan generasi penerus pada gambar 23 ialah 

adanya makna “para pembatas atau pembuat 

batasan”. Hal ini merujuk pada pihak yang 

memiliki kewenangan untuk membuat aturan-

aturan atau batasan-batasan dalam tatanan social 

seperti para filsuf, elemen pemerintahan. Batasan 

yang dimaksud direpresentasikan lewat gambar 

anak yang membagi atau membatasi sebagian 

tubuhnya di dalam pasir. 

 

 (Gambar 24) 

Pesan generasi penerus pada gambar 24 ialah 

“yang akan menghadiri”. Hal ini bisa dimaknai 

sebagai pihak yang akan menghadiri sebuah acara 

atau kepentingan tertentu. Makna ini 

direpresentasikan lewat seorang anak yang 

tertidur dalam sebuah mobil yang sedang melaju 

dalam sebuah perjalanan menuju sebuah tempat 

atau acara yang akan dihadiri. 

 

(Gambar 25)       

Pesan generasi penerus pada gambar 25 ialah 

“para penemu”. Penemu yang sesungguhnya akan 

memiliki rasa petualang sehingga berhasil 

membuat sebuah temuan, seperti yang 

direpresentasikan pada anak yang menjelajah 

sebuah gua. 

 



 
 

      

 

The scientist 

                                            
(Gambar 27)                                                (Gambar 28) 

 

 

 

 

The CEOs 

               
                    (Gambar 29)                    (Gambar 30) 

 

 (Gambar 26) 

Pesan generasi penerus pada gambar 26 ialah 

“para konduktor”. Konduktor ialah pemimpin 

dalam sebuah acara musik orkestra, hal ini 

direpresentasikan lewat anak yang sedang 

berada di sebuah ruang pertunjukkan musik. 

 

Pesan generasi penerus pada kedua gambar di atas ialah “para ilmuan”. Para 

ilmuan di masa depan ialah yang memiliki rasa keingintahuan dan keberanian 

yang besar serta uji coba dan penelitian sehingga menciptakan suatu temuan 

pemgetahuan, seperti yang direpresentasikan pada gambar 27 dan 28. 

 

Pesan generasi penerus di atas ialah “para CEO”. CEO berarti pejabat 

eksekutif tertinggi yang memiliki jabatan di perusahaan. Makna 

tersebut ditunjukkan lewat pakaian anak pada gambar 29 yang 

merupakan ciri eksekutif. Sementara gambar 30 memberi makna 

kesetaraan gender yang dimiliki oleh kaum wanita untuk menjabat 

sebagai pemimpin di bidang eksekutif. 

 



 
 

Let’s call on the skywalkers 

               
           (Gambar 31)                                   (Gambar 32) 

 

 

     

 

 

   

 

 

The movers    

         
 

 

 

 

 

 

 

 

Pesan generasi penerus pada adegan di atas ialah adanya calon penerus 

“skywalkers”. Skywalkers ialah sebutan bagi suku pedalaman Amerika asli 

yang berprofesi sebagai pandai besi. Makna ini ditunjukkan lewat olahan 

besi atau baja pada pedang-pedangan anak pada gambar 31 dan alat kilangan 

pada gambar 32. 

 

(Gambar 33)  

 

Pesan generasi penerus pada gambar 35 ialah 

“para penggerak”. Penggerak ialah pihak yang 

memiliki potensi untuk menggerakan pihak lain 

dan memiliki kecepatan lebih untuk memobilisasi 

suatu kegerakan. Hal ini direpresentasikan lewat 

cara anak tersebut memindahkan sebuah rumput 

ilalang dari tangan ke mulutnya. 

 



 
 

       The seekers 

       
 

 

 

 

 

Let’s call on the curious 

              
             (Gambar 35)                                              (Gambar 36) 

                   

           
                 (gambar 37) 

 

 

 

(Gambar 34) 

Pesan generasi penerus pada adegan di atas ialah 

“para pencari”. Pencari sesungguhnya seperti 

layaknya seorang pejuang yang mencari dengan 

tidak kenal menyerah dan gigih hingga 

menemukan atau mendapatkan hasil atau jawaban 

atas pencariannya. Makna ini direpresentasikan 

lewat anak yang berhasil menemukan sebuah buku 

yang dicarinya di sebuah ruang perpustakaan 

keluarga. 

 

Pesan generasi penerus lewat ketiga gambar di 

atas ialah “si penasaran atau si ingin tahu”. Hal 

ini merupakan sebuah kualitas karakter yang 

menunjukkan kecerdasan anak. Rasa 

penasarannya membawanya pada sebuah 

percobaan akan suatu hal, seperti yang 

direpresentasikan pada anak yang memakai 

pakaian kerangka pesawat (gambar 35), anak 

yang ingin tahu seperti apa matahari sehingga 

memakai kacamata hitam (gambar 36), serta uji 

coba kendaraan kayu replika mobil (gambar 37). 

 



 
 

         And bring on the hope 

        
 

 

 

 

Life starts here 

            
                (Gambar 39)                     (Gambar 40) 

 

 

(Gambar 38) 

Pesan pada adegan di atas ialah “membawa atau 

memberi harapan”. Setiap mimpi, bakat, dan 

harapan anak pada adegan-adegan di atas 

merupakan harapan yang akan diwujudkan oleh 

produk susu Nutrilon Royal. Sebagaimana 

merpati ialah lambang dari harapan dan 

kesepakatan. 

 

Adegan di atas memberi makna bahwa kehidupan sesungguhnya 

diawali sejak pemberian nutrisi pada anak. Kualitas kandungan nutrisi 

yang ditawarkan oleh susu Nutrilon Royal menyiapkan anak untuk 

siap dan matang pada kehidupan yang sesungguhnya di masa depan. 

 


