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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti, dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Dari FGD yang dilakukan dengan beberapa audiens mengenai 

tokoh dan aktor James Bond, menurut persepsi mereka James Bond 

adalah seorang agen rahasia yang berkarakter, hebat, mapan, 

maskulin, tidak pernah kehabisan akal dan selalu indentik dengan 

penggunaan gadget berteknologi tinggi 

2. Banyaknya film James Bond yang diproduksi secara tidak 

langsung aktor pemerannya-pun sering berganti-ganti. Menurut 

audiens, kebanyakan dari mereka lebih menyenangi Pierce Brosnan 

dan Daniel Craig sebagai aktor pemeran James Bond. Hal ini di 

sebabkan karena menurut audiens Pierce Brosnan lebih membawa 

nuansa baru pada film James Bond. Sedangkan Daniel Craig 

menampilkan karakter yang sangat berbeda dari aktor-aktor 

sebelumnya yang tidak pernah berubah. 

3. Casino Royale yang merupakan salah satu film James Bond yang 

membuat audiens terkesan karena teknologi-teknologi canggih dan 

aksi-aksi yang berbeda dari film James Bond sebelumnya. Salah 
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satu peralatan canggih yang banyak diingat oleh audiens adalah 

ponsel yang digunakan James Bond dalam sebagian aksinya. 

4. Sony Ericsson merupakan salah satu ponsel canggih yang 

digunakan James Bond di dalam film Casino Royale. Bagi audiens 

yang memiliki atau pernah memiliki ponsel Sony Ericsson merasa 

ada kebanggaan saat memilikinya. Hal ini dikarenakan ponsel 

tersebut mempunyai kelebihan dibandingkan ponsel lain baik dari 

bentuk, warna, maupun dari fasilitas yang di tawarkan, dan yang 

terpenting, sejalan dengan pencitraan tokoh James Bond yang 

selalu memakai gadget tercanggih di setiap filmnya, audiens 

tertarik untuk menggunakan atau setidaknya memiliki ponsel yang 

sama dengan yang dipakai idola mereka di film tersebut. 

B. Saran 

1. Proses brand placement melalui bahasa visual seperti produk Sony 

Ericsson yang terdapat dalam film James Bond Casino Royale, 

tentu saja mengusung fungsi dan peran media komunikasi 

pemasaran. Fungsi dan peran film sebagai sebuah media pemasaran 

perlu untuk diteliti lebih jauh, saran ini merupakan refleksi peneliti 

yang kesulitan menemukan referensi kajian brand placement 

dengan pendekatan komunikasi. 

2. Sebaiknya Sony Ericsson tetap menggunakan film James Bond 

sebagai media pemasaran produk-produk terbarunya dengan 

pemanfaatan brand placement, agar persepsi audiens yang 
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menonton film James Bond dapat lebih tertarik akan produk yang 

ditampilkan dalam filmnya.  
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LAMPIRAN 1 

PERTANYAAN FGD 
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(ditampilkan intro dari lagu film james bond dengan 

potongan intro film) 

 

1. TOKOH JAMES BOND 

a.  Saat menonton film James Bond, apa yang terlintas di  
pikiran Anda tentang tokoh James Bond?  

b.  Apakah James Bond membuat anda berpikir memang 
begitulah seorang agen rahasia dalam berperilaku, 
berpakaian, dan juga gaya hidupnya?  

c. Karakter tokoh James Bond yang ditampilkan selama ini,  
apakah membuat anda berpikir j ika seorang James Bond itu 
adalah seseorang yang mapan, maskulin, high tech?  Atau 
anda punya pemikiran yang lain mengenai tokoh ini?  

d.  Pembentukan karakter seperti  apa yang muncul di film 
James Bond yang pernah Anda tonton?  

e. Apakah karakter James Bond yang Anda tahu sudah sesuai 
dengan bayangan Anda tentang sosok seorang agen rahasia  
atau mata-mata?  

f . Pada setiap f ilm James Bond, diperlihatkan bahwa sang 
tokoh adalah orang yang selalu menggunakan gadget 
berteknologi t inggi dalam setiap misi nya, Anda setuju tidak 
dengan itu?  sebutkan alasannya.  

 

2. AKTOR JAMES BOND 

a.  Ada banyak film James Bond sampai saat ini, apakah anda 
menonton beberapa f ilm tersebut?  Jika iya tahukah anda 
kalau sejak dulu sampai sekarang pemeran tokoh James 
Bond tidak hanya 1 orang aktor?  

b.  Apakah Anda tahu siapa saja aktor pemeran James Bond? 
Tolong sebutkan beberapa aktor pemeran James Bond yang 
anda tahu.  

c. Dari  beberapa pemeran James Bond yang tadi disebutkan, 
siapa menurut Anda aktor yang paling tepat untuk 
memerankan James Bond yang sesuai dengan persepsi Anda 
tentang penggambaran sosok seorang agen rahasia? 

d.  Dengan berubah-ubahnya aktor pemeran James Bond, apakah 
karakter tokoh James Bond yang dibentuk oleh sang aktor 
masih sama seperti  yang ada dalam persepsi Anda?  

e. Apakah si tokoh pemeran James Bond cocok menjadi talent  
iklan Sony Ericsson? Bila tidak, menurut Anda, lebih cocok 
untuk iklan apa?  

 

3. FILM JAMES BOND CASINO ROYALE  

a.  Film James Bond apa saja yang pernah Anda tonton? Tolong 
sebutkan beberapa judul James Bond yang pernah Anda 
tonton?  
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(menampilkan potongan film james bond casino royale 

dimungkinkan menampilkan sang tokoh sedang memakai 

produk sony ericsson ) 

b.  Dari f ilm James Bond yang pernah Anda tonton tadi, apa yang 
terlintas di pikiran Anda, dan apa yang menarik dari film ini?  

c. Pada potongan film tadi ditampilkan banyak adegan aksi dan 
James Bond dilengkapi dengan banyak peralatan canggih, 
apakah ini merupakan sesuatu yang khas dari f ilm James 
Bond?  Atau anda punya pemikiran lain?  Tolong disebutkan. 

d.  Menurut Anda apakah ada yang identik dari f ilm James Bond? 
Bisa tolong disebutkan apa saja? Mengapa? 

e. Digambarkan dalam film bahwa seorang James Bond 
dilengkapi dengan banyak peralatan canggih, bisa sebutkan 
apa yang paling Anda ingat?  

 

4. PRODUK SONY ERICSSON 

a.  Bisa dilihat pada film tadi sang aktor Daniel craig yang 
memerankan James Bond menggunakan handphone Sony 
Ericsson, salah satunya seri K800i untuk GPS dari  ponsel  
tersebut . Apakah Anda juga tertarik untuk menggunakan merk 
ponsel yang sama dengan yang digunakan pada film tersebut 
setelah melihat f ilm tadi?  

b.  Produk Sony Ericsson sendiri telah menjadikan James Bond 
sebagai model iklan mereka selama kurang lebih 10 tahun. 
Menurut pendapat Anda, apakah produk ini mewakili  tokoh 
James Bond itu sendiri?  Silahkan berikan alasannya.  

c. Film James Bond selalu menampilkan produk-produk 
berteknolgi tinggi untuk dipakai sang tokoh dalam misi-
misinya. Apakah ponsel Sony Ericsson yang dipakai didalam 
film tersebut menggambarkan hal tersebut?  

d.  Apakah Anda tertarik untuk membeli ponsel Sony Ericsson 
yang dipakai oleh James Bond pada film tadi?  Jika iya, tolong 
sebutkan alasannya.  

e. Ketika Anda memilih untuk membeli posel tersebut, apakah 
ada gengsi tersendiri  ketika Anda memakainya?  Apakah Anda 
merasakan seperti  menjadi seorang agen rahasia?  

f . Apakah Anda yakin dengan memakai ponsel seperti  yang 
dipakai oleh James Bond di film tersebut, i tu berarti  produk 
tersebut  adalah produk yang pasti berteknologi tinggi  dan 
canggih?  

g.  Dalam film James Bond Casino royale, apa kelebihan ponsel 
Sony Ericsson dibandingkan dengan ponsel sejenis merk lain 
yang ada dipasaran?  
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LAMPIRAN 2 

TRANSKRIP FGD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 59 

(ditampilkan intro dari lagu film james bond dengan potongan 

intro f ilm) 

 

1. TOKOH JAMES BOND 

Moderator :  “Pas nonton film James Bond, apa yang terlintas di 

pikiran kalian tentang tokoh James Bond?” 

Ngesti, Arie,  Aryo, Sasha, Sandy:  “seorang agen rahasia” 

Wulung :  “seorang pria...hahaha” 

Damar :  “exclusive, canggih dan profesional” 

 

Moderator :  “Apakah James Bond membuat kalian berpikir  

memang begitulah seorang agen rahasia dalam berperilaku, 

berpakaian, dan juga gaya hidupnya?” 

Sasha, Aryo, Sandy, Arie : “iya” 

Damar, Ngesti:  “ga juga, tergantung pada watak dan prilaku 

dari masing-masing agen rahasia” 

 

Moderator :  “Karakter tokoh James Bond yang ditampilkan 

selama ini, apakah membuat kalian berpikir j ika seorang James 

Bond itu adalah seseorang yang mapan, maskulin, high tech? 

Atau anda punya pemikiran yang lain mengenai tokoh ini?  

Semua : “ iya.” 

 

Moderator :  “Pembentukan karakter seperti apa yang muncul di 

film James Bond yang pernah Anda tonton?  

Aryo:  “ maskulin, intelek, jagoan and cool” 

Ngesti :  “ karakter seorang pria maskulin” 

Damar :  “cool , profesional” 

Wulung :  “ tenang, glamour,  elegan dan berselera tinggi” 

Arie :  “ selalu punya strategi” 

Sasha :  “ profesional,  gentleman” 
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Sandy :  “ keren” 

 

Moderator :  “Apakah karakter James Bond yang kalian tahu 

sudah sesuai dengan bayangan Anda tentang sosok seorang 

agen rahasia atau mata-mata?” 

Sasha ,  Wulung ,  Arie ,  Sandy ,  Ngesti ,  Damar :  “iya” 

Aryo:  “sebenarnya sih, karena dulu tahunya agen rahasia itu 

james bond” 

Moderator :  “ maksudnya itu gimana?” 

Aryo:  “jadi ya gue taunya agen rahasia itu kayak james bond” 

 

Moderator :  “Pada setiap f ilm James Bond, diperl ihatkan bahwa 

sang tokoh adalah orang yang selalu menggunakan gadget  

berteknologi tinggi  dalam setiap misinya, Anda setuju tidak 

dengan itu?” 

Semua : “ setuju” 

Moderator :  “bisa sebutkan alasannya?  

Sasha,  Aryo :  “biar misinya sukses” 

Wulung :  “ya mungkin biar gak bikin dia kerepotan aja, dan 

biar kelihatan seperti  profesional” 

Damar :  “ karena gadget  dah identik pada sosok james bond” 

Ngesti :  “ dalam setiap aksinya james bond selalu penuh dengan 

teknologi canggih untuk nyelesaiin misinya yang kadang gadget 

yang dipakai beyond expectation” 

Sandy :  “kalau ga ada gadget james bond hanyalah orang 

biasa...hahahaha” 

 

 

2. AKTOR JAMES BOND 

Moderator :  “Ada banyak film James Bond sampai saat ini,  

apakah kalian menonton beberapa f ilm tersebut?  “ 
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Ngesti ,  damar ,  aryo ,  arie ,  sasha ,  sandy :  “iya” 

wulung:  “wah saya kurang tahu, wong saya nontonnya cuma 

nimbrung sama teman saja”  

Moderator :  “Jika iya tahukah anda kalau sejak dulu sampai 

sekarang pemeran tokoh James Bond tidak hanya 1 orang 

aktor?” 

Damar :  “ saya tahu dari pierce brosnan, daniel craig, sean 

connery. Yang laen tahu tapi ga tau namanya..hehehe” 

Ngesti :  “ada banyak film james bond yang saya tonton hanya 

beberapa dan tahu j ika tokoh yang memerankan berganti-ganti 

walaupun tidak tahu namanya” 

 

Moderator :  “Apakah kalian tahu siapa saja aktor pemeran 

James Bond? Bisa tolong sebutkan juga beberapa aktor pemeran 

James Bond yang anda tahu?” 

Wulung :  “wah saya gak begitu merhatiin,saya Cuma liat 

ceweknya cakep-cakep.” 

Ngesti :  “ daniel craig pemeran terbaru, yang sebelumnya saya 

lupa nama-namanya 

Damar ,  Sasha :  “ pierce brosnan, sean connery, daniel craig” 

Sandy ,  Arie ,  Aryo :  “sean connery,  roger moore,  pierce 

brosnan, daniel craig” 

 

 

Moderator :  “Dari beberapa pemeran James Bond yang tadi 

disebutkan, siapa menurut kalian aktor yang paling tepat untuk 

memerankan James Bond yang sesuai dengan persepsi Anda 

tentang penggambaran sosok seorang agen rahasia?  

Aryo,  Arie ,Damar ,Sandy : ”daniel craig” 

Sasha ,  Wulung:  “pierce brosnan” 
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Ngesti :  “aktor yang sebelum daniel craig, tapi  saya lupa 

namanya” 

 

Moderator :  “Dengan berubah-ubahnya aktor pemeran James 

Bond, apakah karakter tokoh James Bond yang dibentuk oleh 

sang aktor masih sama seperti  yang ada dalam persepsi kalian?” 

Aryo:  “sampe yang pierce brosnan penggambaran james bond 

gak banyak berubah.sedangkan daniel craig tuh bisa 

menampilkan james bond versi liar” 

Arie :  “daniel craig lebih menawarkan nuansa baru mengenai 

sosok seorng james bond” 

Damar :  “berubah sejak daniel craig berperan, bond menjadi 

lebih macho” 

Sandy :  “daniel craig emang bisa membuat james bond yang 

dulu ketinggalan jaman” 

Ngesti :  “dari  awal f ilm sampai sekarang karakter  james bond 

tetap sama, kayaknya ga ada bedanya deh...tapi  katanya yang 

baru rada laen ama sesepuhnya ya?” 

Sasha :  “Cuma terakhir wae yang beda” 

Wulung :  “ ya sama aja tuh kliatannya” 

 

Moderator :  “Apakah si tokoh pemeran James Bond cocok 

menjadi talent iklan Sony Ericsson?  

Aryo:  “cocoklah,secara james bond giitu loh,man of gadget” 

Sandy ,  Sasha :  “cocok” 

Arie :  “cocok aja,buat iklan mobil  dan senjatanya juga oke” 

Damar :  “ya karena identik dengan alat-alat canggih dan 

informatif” 

Ngesti :  “ cocok karena james bond makai gadget,dan sony 

ericsson salah satu produsen handphone yang suka 
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memperkenalkan fitur-f itur canggih dimana handphone lain 

belum ada” 

Wulung :  “wah ga banget” 

Moderator :  “ Kok ngga kenapa? Emang lebih cocok untuk 

iklan apa?  

Wulung :  “ kayanya lebih cocok buat  iklan minuman berenergi” 

 

3. FILM JAMES BOND CASINO ROYALE  

Moderator :  “Film James Bond apa saja yang pernah kalian 

tonton?  Bisa tolong sebutkan beberapa judul  James Bond yang 

pernah kalian tonton itu?  

Wulung :  “die another day, casino royale, yang lain lupa” 

Sasha :  “golden eye, casino royale” 

Ngesti :  “casino royale, tomorrow never dies,golden eye” 

Damar :  “ dah nonton semua tapi lupa judulnya.yang ingat 

Cuma octopussy,tomorow never dies, golden eyes,casino 

royale,  quantum of solace” 

Arie ,  Aryo :  “banyak.yang saya ingat  judulnya dr.no, gold 

finger,live and let die, a view to kill ,  occtopussy, licence to 

kill ,  golden eye,  tomorrow never dies, the world is not enough, 

die another day, casino royale,  quantum of solace” 

Sandy :  “die another day, casino royale, quantum of solace, 

license to kill ,  Golden eyes, tomorrow never dies,  apa lagi  

ya. .. lupa 

 

(menampilkan potongan film james bond casino royale 

dimungkinkan menampilkan sang tokoh sedang memakai 

produk sony ericsson ) 

 



 

 

 64 

Moderator : “Dari f ilm James Bond yang pernah Anda tonton 

tadi,  apa yang terlintas di pikiran Anda, dan apa yang menarik 

dari f ilm ini?  

Arie :  “agen rahasia dengan gadget lah.sony ericsson m600i” 

Aryo :  “ teknologi  yang canggih,hebat,dan cewe pastinya” 

Damar :  “action,seru dan atraktif” 

Sandy:  “handphone nya canggih banget” 

Ngesti :  “ya gadget canggih kan ciri khas james bond selain para 

wanita pendamping james bond yang cantik-cantik pastinya” 

Sasha:  “pengen punya handphone kaya gitu tuh,canggih.tapi bisa 

kepake ngga ya disini” 

Wulung:  “emang handphone nya bisa gitu beneran ya?!” 

 

Moderator : “Pada potongan film tadi ditampilkan banyak adegan 

aksi dan James Bond dilengkapi dengan banyak peralatan 

canggih, apakah ini  merupakan sesuatu yang khas dari fi lm 

James Bond?  Atau kalian punya pemikiran lain?  Tolong 

disebutkan. 

Wulung:  “ah ga juga sih,agen kan seharusnya bisa 

memfungsionalkan segalanya dalam segala situasi” 

Arie, Sasha:  “iya” 

Damar :  “iya,itukan yang melekat pada diri james bond banget , 

gadget” 

Aryo :  “yup,yang pasti sama bond girl nya” 

Ngesti :  “dari awal james bond punya profesor Q yang selalu 

mempunyai inovasi canggih yang belum pernah ada” 

Moderator : “maksudnya???” 

Ngesti ;  “si Q itu pasti punya alat yang up to date dan pasti unik 

dan aneh.” 

Sandy:  “yoi, dah gitu biasanya sekali pake... .hahahha” 
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Moderator : “Menurut kalian apakah ada yang identik dari film 

James Bond?  Bisa tolong disebutkan apa saja? Mengapa?” 

Damar :  “identik dekat dengan wanita cantik,canggih dan macho” 

Wulung:  “mobil mewah,pakaian mahal,wanita cantik dan wine” 

Sasha:  “mobil,gadget, handphone and wanita” 

Ngesti :  “misi yang penuh aksi , wanita dan peralatan canggih 

yang selalu bisa dipakai disaat genting” 

Aryo :  “senjata, mobil,dan handphone” 

Arie ,  Sandy:  “teknologi dan wanita” 

 

Moderator : “Digambarkan dalam film bahwa seorang James 

Bond dilengkapi dengan banyak peralatan canggih, bisa sebutkan 

apa yang paling kalian ingat?” 

Sandy:  “pistol,  mobil,jam, handphone” 

Arie :  “sonny erickson, mobil,jam,gadget”  

Aryo :  “hp” 

Ngesti :  “mobil yang punya perlengkapan keren, hp yang bisa  

untuk mencari  lokasi” 

Damar :  “mobil full  armor,hp canggih,senjata canggih” 

Sasha:  “mobil,jam tangan, hp” 

  

4. PRODUK SONY ERICSSON 

Moderator : “Bisa dilihat pada film tadi sang aktor Daniel craig 

yang memerankan James Bond menggunakan handphone Sony 

Ericsson, salah satunya seri K800i untuk GPS dari ponsel 

tersebut . Apakah kalian juga tertarik untuk menggunakan merk 

ponsel yang sama dengan yang digunakan pada film tersebut 

setelah melihat film tadi?” 

Ngesti :  “tertarik” 

Rio :  “sempat pengen sih tapi kayanya mahal” 

Sasha:  “iya” 
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Damar :  “ tidak” 

Wulung:  “ngga,saya sih maunya iphone tapi kalau dikasi juga ga 

nolak” 

Arie :  “saya lebih tertarik sama m600,lah saya beli hp itu juga 

dari james bond” 

Sandy:  “yup” 

 

Moderator : “Produk Sony Ericsson sendiri telah menjadikan 

James Bond sebagai  model iklan mereka selama kurang lebih 10 

tahun. Menurut pendapat kalian, apakah produk ini mewakili  

tokoh James Bond itu sendiri?  Kasih alasan ya.” 

Ngesti :  “iya,karena sonny ericsson itu hp yang canggih dan 

james bond itu pasti  selalu memakai yang canggih-cangih” 

Aryo :  “yup,kan sesuai.dah hp nya canggih,  yang pakai james 

bond pula” 

Sasha:  “ ya,james bond kan agen rahasia yang harus selalu makai 

alat yang canggih” 

Sandy:  “bukan james bond namanya kalau ga pake alat canggih” 

Arie :  “ tentu saja kan dah identik kalau james bond itu ga jauh 

sama teknologi dan gadget” 

Damar :  “ya bisa jadi.dalam 10thanun orang bisa menyangkut 

pautkan sonny ericsson dan james bond” 

Wulung :” emangnya iya ya?kok saya ga tau.tapi saya rasa ga 

cocok harusnya dia tuh jadi talent iklan energy drink” 

 

Moderator : “Film James Bond selalu menampilkan produk-

produk berteknolgi t inggi untuk dipakai sang tokoh dalam misi-

misinya. Apakah ponsel Sony Ericsson yang dipakai didalam film 

tersebut  menggambarkan hal tersebut?” 

Arie ,  Aryo ,  Damar ,  Sandy ,  Sasha dan Ngesti  :”iya” 

Wulung:  “waduh kalau soal teknologi saya ga tahu.” 
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Ngesti :  “untuk waktu itu sih ponsel  lain belum punya teknologi 

kaya gitu” 

Aryo :  “  nyari hotel aja bisa lewat handphone,dah gitu nyari  data 

dari handphone t inggal colok ke laptop” 

 

Moderator : “Apakah kalian tertarik untuk membeli  ponsel Sony 

Ericsson yang dipakai oleh James Bond pada film tadi?  Jika iya, 

tolong sebutkan alasannya.” 

Damar :  “ tidak” 

Aryo :  “sempet pengan tapi karena mahal ya ga jadi” 

Sandy,  Sasha:  “iya” 

Wulung:  “ngga,tapi  kalau dikasi  ga nolak” 

Arie :  “saya sudah beli,ya selain bentuk,warna,teknologi, 

sayarada bangga soalnya dipakai sama james bond” 

Ngesti :  “tidak juga,  karena biarpun canggih saya ga yakin bisa 

makai.  Saya kan gaptek...hehehhe” 

 

Moderator : “Ketika kalian memilih untuk membeli  ponsel 

tersebut , apakah ada gengsi tersendiri ketika kalian memakainya? 

Apakah kalian merasakan seperti  menjadi seorang agen rahasia? 

Damar :  “kalau saya beli sonny ericsson tentunya saya bangga” 

Aryo :  “pasti,bisa berasa jadi james bond.kalau bisa sih sekalian 

mobilnya biar bisa dapet cewek cakep kaya di filmnya” 

Sasha:  “dikit” 

Ngesti :  “iya,karena hp nya digambarkan canggih dan dipakai 

james bond” 

Wulung:  “ ah sekarang kayanya ga ada gengsinya,mendingan 

beli blackberry” 

Arie :  “gengsi  ada,tapi kalau merasa kaya james bond ya 

ngga,kan yang makai  m600 itu vesper.” 

Sandy:  “pastinya begitu” 



 

 

 68 

 

Moderator : “Apakah kalian yakin dengan memakai ponsel 

seperti  yang dipakai oleh James Bond di f ilm tersebut, i tu berarti  

produk tersebut adalah produk yang pasti  berteknologi tinggi dan 

canggih?” 

Aryo :  “yup,terbukti  di filmnya.masa sonny ericsson lebay” 

Sandy:  “iya,soalnya teman saya di  amerika udah ngebuktiin 

kalau k800 bisa baut  gps” 

Damar :  “tidak,karena itu hanya sekedar film” 

Sasha:  “iya,tapi ga tau di indonesia bisa dipaka ngga” 

Ngesti  :  “ iya” 

Arie :  “secara ngga langsung iya” 

Wulung:  “wah ga tahu juga” 

 

Moderator : “Dalam film James Bond Casino royale,  apa 

kelebihan ponsel Sony Ericsson dibandingkan dengan ponsel  

sejenis merk lain yang ada dipasaran?” 

Sandy:  “bisa buat gps” 

Sasha:  “bisa telpon pas hujan” 

Ngesti :  “fitur-fitur di ponel lain ga ada” 

Aryo :  “bisa gps,push email,t ranfer data,dipakai pas  hujan ga 

rusak” 

Damar :  “kelebihannya bisa mendukung james bond untuk 

nyelesain misi-misinya,tentu saja di f ilm ini bagaimana caranya 

sonny ericsson dibuat secanggih-canggihnya dan pastinya lebih 

baik dari merk lain” 

Arie :  “kelebihannya sih james bond ga makai merk lain” 

Wulung :  “ga tau” 

 


