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ABSTRAK  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi audience pada tokoh 
Ariel dalam iklan vaseline for man berdasarkan perbincangan-
perbincangan di dunia maya. Hal ini dilakukan karena ketika suatu produk 
yang tergolong masih baru, produsen biasanya akan membuat iklan yang 
menarik dan memperhatikan sisi kelebihan dari masing-masing produknya 
serta memilih brand ambassador (Tokoh yang dikenal masyarakat luas 
yang sekiranya mewakili karakter target market yang dituju seperti 
selebritis, tokoh masyarakat, seniman, dan lain-lain) yang sekiranya 
mewakili karakter target market pengguna produknya. Demikian juga 
vaseline juga menggunakan brand ambassador yakni Ariel vokalis dari 
band Noah yang dulu grup bandnya bernama Peterpan dengan slogan 
Band of Bikers. Pemilihan Ariel sebagai brand ambassador oleh 
perusahaan ini tentunya tidaknya sembarangan, hal ini terbukti dari 
terpilihnya ariel yang masuk dalam nominasi kategori iklan ngetop di 
SCTV Award. Ariel sendiri sebenarnya sangat fenomenal, karena belum 
lama terkena kasus hukum di Indonesia. Ariel terkena kasus hukum karena 
adanya kemunculan video adegan mesum (porno) mirip artis yang beredar 
lewat dunia maya (internet) yakni Ariel dan Luna maya dan Cut Tari. 
 
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode netnography atau 
yang biasa disebut dengan online ethnografi merupakan metode umum 
yang digunakan untuk consumer dan marketing riset. Teknik pengumpulan 
data menggunakan Observasi arsip, interview online dan participatory 
observation. Obyek Utama dalam penelitian ini adalah peserta atau 
partisipan dari forum Vaseline for Man dan Facebook Vaseline for Man. 

Hasil dari diskusi yang diperoleh melalui internet di atas menunjukkan 
bahwa penggunaan Ariel sebagai model atau bintang iklan vaseline man 
menunjukkan bahwa sebagian besar percakapan tentang Ariel lebih 
bersifat positif terutama pada kelompok perempuan. Kelompok perempuan 
lebih tertarik pada tokoh Ariel karena dianggap ganteng dan sesuai dengan 
slogan yang menyatakan “ganteng maksimal”. Kelompok diskusi dengan 
jenis kelamin pria tidak semuanya setuju dengan penggunaan Ariel sebagai 
brand ambasador dari vaseline man. Ada yang menyatakan bahwa pria 
tidak perlu menggunakan atau melakukan perawatan wajah karena wajah 
pria sudah cenderung berminyak, selain itu ada pula pria yang tidak setuju 
kalau Ariel yang digunakan karena Ariel dianggap salah seorang tokoh 
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yang pernah kasus hukum. Selain itu, ada pula yang secara tidak langsung 
menyebutkan bahwa melakukan wajah bagi pria adalah hal yang kurang 
pantas. Tetapi, tidak semua orang khususnya pria menyatakan demikian. 
Ada pula yang memberikan pernyataan positif berkaitan dengan perilaku 
merawat wajah bagi pria. Bahkan berkaitan dengan status Ariel yang 
pernah tersangkut kasus hukumpun ada juga pria lain yang memberikan 
penjelasan bahwa hal tersebut kurang relevan jika digunakan sebagai 
alasan kekurangtepatan Ariel sebagai bintang iklan. Pada persepsi harga, 
menunjukkan bahwa diskusi yang lebih banyak menanyakan tentang 
spesifikasi harga pada masing-masing varian produk serta manfaat yang 
diperoleh, tetapi tidak ditemukan yang menyatakan bahwa harga 
produknya tidak sesuai dengan produk yang didapatkan.  
 
Kesimpulan penelitian ini bahwa persepsi secara umum berkaitan dengan 
penggunaan Ariel sebagai bintang iklan dinyatakan bahwa Ariel adalah 
salah seorang tokoh yang tepat sehingga mampu mewakili slogan yang 
menyatakan “ganteng maksimal” karena pendapat ini dominan disebutkan 
oleh pembicara perempuan. 

 
Kata Kunci : brand ambassador, ethnografi dan ganteng maksimal 

 


