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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kampanye politik merupakan sebuah upaya yang terorganisir bertujuan

untuk memengaruhi proses pengambilan keputusan para pemilih dan kampanye

politik selalu merujuk pada kampanye pada pemilihan umum. Pesan dari kampanye

adalah untu menonjolkan ide bahwa sang kandidat atau calon ingin berbagi dengan

pemilih. Pesan sering terdiri dari beberapa poin yang berbicara tentang isu-isu

kebijakan. Poin-poin ini akan dirangkum dari ide utama dalam kampanye dan sering

diulang untuk menciptakan kesan abadi kepada pemilih. Dalam banyak pemilihan,

para kandidat partai politik akan selalu mencoba untuk membuat para kandidat atau

calon lain menjadi "tanpa pesan" berkaitan dengan kebijakannya atau berusaha

untuk pengalihan pada pembicaraan yang tidak berkaitan dengan poin kebijakan

atau program. Sebagian besar strategis kampanye menjatuhkan kandidat atau calon

lain yang lebih memilih untuk menyimpan pesan secara luas dalam rangka untuk

menarik pemilih yang paling potensial. Sebuah pesan yang terlalu sempit akan dapat

mengasingkan para kandidat atau calon dengan para pemilihnya atau dengan

memperlambat dengan penjelasan rinci programnya. Misalnya, dalam Pemilu 2008

dari pihak John McCain awalnya mempergunakan pesan yang berfokus pada

patriotisme dan pengalaman politik; pesan itu kemudian ditangkap dan diubah

menjadi perhatian beralih ke peran sebagai "maverick" di dalam pendirian
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politiknya sedangkan Barack Obama tetap pada konsistensi, pesan yang sederhana

yang "mengubah" seluruh kampanye itu (Abizadeh, 2005: 49).

Dalam tekhnik kampanye politik kemenangan kandidat atau calon yang

dilakukan didalam jajak pendapatkan hanya dipergunakan sebagai agenda politik di

kantor staf pemenangan kandidat atau calon . Kampanye pemilihan umum idealnya

merupakan proses penyampaian pesan-pesan politik yang salah satu fungsinya

memberikan pendidikan politik bagi masyarakat. Melalui kampanye, partai-partai

politik berusaha menyakinkan massa pemilih dengan mengangkat berbagai agenda

yang dinilainya akan memberikan keuntungan bagi masyarakat. Karena itu, setiap

partai politik selalu berusaha menemukan cara-cara paling efektif untuk merekrut

sebanyak-banyaknya massa. Dan dalam proses rekrutmen tersebut, pers adalah

diantara media yang memiliki tingkat efektifitas yang relatif tinggi.

Jika diperhatikan kampanye politik kini lebih bervariasi bentuknya, namun

yang terus menjadi perhatian publik adalah kampanye politik melalui media Iklan.

Iklan kampanye politik yang mulai muncul diawal tahun untuk memenangkan dua

Capres 2014 ini kemudian terlihat diplomatis, beberapa Versy justru menghilangkan

esensi penting ilmu periklanan dimedia massa. Sisi politik pencitraan lebih kental

terlihat dan merujuk pada saling tuding isu Calon Presiden satu sama lainnya.

Terbukti, kekuatan iklan politik Calon Presiden di media bukan terletak pada

gagasan, program, atau soliditas informasi kebijakan yang terkait langsung dengan

kebutuhan dasar rakyat. Kekuatan itu lebih kepada figur personal kandidat yang

akan dijual.
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Situasi ini jelas mendistorsi pertukaran gagasan, menampikan perdebatan

ideologi dan mengabaikan diskusi nilai tentang prioritas, yang pada gilirannya akan

membunuh partisipasi publik. Inilah gejala pemiskinan politik, perendahan derajat

dan pendangkalan proses politik dalam menjawab tuntutan orientasi pemilu yang

berkualitas dan demokrasi yang lebih bermakna. Keberlimpahan informasi yang

disajikan iklan politik di media menjadikan diskursus politik miskin pengetahuan.

Hal ini menyempit ke dalam pragmatisme kepentingan yang berorientasi jangka

pendek demi mendapat dukungan

Salah satu teori yang sangat penting diperhatikan dalam konteks periklanan

adalah Teori AIDA. AIDA menurut (Frank Jenkins 1994: 241) dalam Periklanan

adalah model yang dikembangkan untuk menggambarkan tahap yang dilalui oleh

pemasar / Pengiklan dalam konteks ini tentu Calon Presiden dan Calon Wakil

Presiden 2014 dalam mengambil minat pelanggan yakni pemilih . Model ini

menggambarkan bahwa pemilih melewati empat tahap sebelum akhirnya mengambil

keputusan untuk memilih Salah satu Calon Presiden. Dimulai dengan perhatian

(Attention) , ketertarikan (Interest), keinginan (Desire) , dan terakhir aksi (Action)

berupa memeilih . Disebut AIDA dari singkatan 4 tahap tersebut.

Teori AIDA dapat digunakan untuk memahami bagaimana strategi

perusahaan atau pemasar dalam mempengaruhi konsumen lewat promosi. Dalam

periklanan, AIDA adalah formula yang sering digunakan untuk membantu

perencanaan sebuah iklan. AIDA juga bisa digunakan dalam pemilihan media,

dalam media publikasi
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Media massa memiliki arti penting dalam pergulatan kehidupan manusia

setiap hari. Untuk kepentingan politik, media diakui banyak kalangan merupakan

salah satu saluran komunikasi politik yang cukup efektif. Di Indonesia, terutama

sejak berakhirnya masa kekuasaan politik orde baru, pelaksanaan pesta demokrasi

pemilihan umum telah memperlihatkan semakin berkurangnya acara

kampanye rally. Kampanye lebih banyak dilakukan dengan menggunakan media

massa. Disamping untuk kepentingan merebut simpatik publik terhadap masing-

masing organisasi pesrta pemilu, usaha seperti ini juga akan banyak berguna untuk

mendidik sikap kritis masyarakat, terutama dalam menyalurkan hak-hak politiknya

sebagai warga negara. Mereka akan lebih dewasa dalam menghadapi berbagai isu-

isu politik, serta mengambil ruang partisipasi secara bebas dan terbuka

Upaya elit politik membangun posisitioning lewat pers memang sah-sah saja

dilakukan. Pertama karena fenomena massa mengambang belum sepenuhnya

diselesaikan oleh elit politik. Akibatnya banyak elit politik yang berpaling ke media,

karena media bisa "mendekatkan" mereka, sekaligus membangun citra tertentu

seperti yang diinginkan ke tengah masyarakat. Kedua, dalam memperebutkan

sumber daya politik, pers juga "dipakai", dalam arti dijadikan saluran kepentingan

untuk memobilisasi opini.

Iklan politik meurupakan proses komunikasi dimana seorang sumber

(biasanya kandidat dan atau partai politik) membeli atau memanfaatkan kesempatan

melalui media massa guna meng-exposure pesan-pesan politik dengan sengaja untuk

mempengaruhi sikap, kepercayaan dan perilaku politik khalayak. Iklan sendiri dapat
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dimaknai sebagai salah satu bentuk komunikasi yang terdiri atas informasi dan

gagasan tentang suatu produk yang ditujukan kepada khalayak secara serempak agar

memperoleh sambutan baik. Iklan berusaha untuk memberikan informasi,

membujuk dan meyakinkan.

Seperti halnya dengan iklan komersial, tujuan iklan politik tak lain adalah

mempersuasi dan memotivasi pemilih untuk memilih kandidat tertentu. Untuk

mencapai tujuan tersebut iklan politik tampil impresif dengan senantiasa

mengedepankan informasi tentang siapa kandidat (menonjolkan nama dan wajah

kandidat), apa yang telah kandidat lakukan (pengalaman dan track record kandidat,

bagaimana posisinya terhadap isu-isu tertentu (issues posisition) dan kandidat

mewakili siapa (group ties). Isi (content) Iklan politik senantiasa berisi pesan-pesan

singkat tentang isu-isu yang diangkat (policy position), kualitas kepemimpinan

(character), kinerja (track record-nya) dan pengalamannya. Iklan politik,

sebagaimana dengan iklan produk komersial yang tak hanya memainkan kata-kata

(word), tetapi juga, gambar, suara dan musik.

Sebagai suatu bentuk kajian yang berhubungan dengan kegiatan

berkomunikasi, beberapa ahli juga menjelaskan beberapa unsur-unsur komunikasi

politik melalui beberapa sudut pandang yang berbeda-beda. Cangara dalam bukunya

menyebutkan unsur komunikasi politik meliputi sumber (komunikator), pesan,

media atau saluran, penerima dan efek (Cangara, 2009:37).
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Fenomena matinya iklan politik di tengah calon pemilih yang semakin kritis

dan apatis telah terlihat realitasnya di lapangan. Kematian iklan politik ditandai

dengan perlombaan visual yang dilakukan para kandidat presiden lewat upaya tebar

pesona demi menarik simpati massa. Untuk itu, mereka memanfaatkan kedahsyatan

media iklan guna mengakomodasikan pencitraan dirinya. Karena meyakini

kedahsyatan media iklan, maka mereka pun secara berlebihan memproduksi pesan

verbal dan pesan visual iklan politik. Untuk itu, iklan koran, televisi, dan radio

disebarkan secara bersamaan ke ruang privat calon pemilih. Media iklan luar ruang

pun tidak ketinggalan dipasang di sepanjang jalan yang dianggap strategis

Kondisi-kondisi komunikasi publik yang akhir-akhir ini berubah terlihat

memerlukan revisi gagasan yang lebih lanjut agar unsur-unsur periklanan (AIDA)

terlihat lebih jelas. Kecenderungan waktu ( karena adanya kepentingan ekonomi-

industri yang dicatat) mengarah pada multiplikasi semua macam jalur komunikasi,

dan pilihan yang lebih banyak pada ‘konsumer’, berkurangnya regulasi dan

pengendalian, dan lebih banyak komersialiasi sistem media. Perubahan-perubahan

ini menawarkan kesempatan yang lebih banyak kepada individu-individu untuk

menemukan informasi dan gagasan yang dia sukai, tetapi mereka mungkin bisa

menawarkan kemanfaatan lebih sedikit untuk mewujudkan sumber politik ( partai

dan politisi), yang mungkin merasakan lebih sulit mendapatkan akses dari target

yang dipilihnya. Dunia politik harus bersaing, dengan menghadapi ‘pasar audiens’

yang sama, dengan barang-barang komunikasi yang lebih populer. Hasilnya

mungkin, massa politik yang kurang mendapatkan informasi, dan jurang pemisah
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yang lebar antara minoritas sumber daya yang aktif dan terkait dan mayoritas yang

melepaskan diri dari institusi politik. Di sisi yang lain, jumlah komunikasi politik

telah menunjukkan setiap tanda kenaikan.

Secara umum, komunikasi politik selalu membahas tentang posisi media

dalam ranah publik. Media menjadi sangat penting karena berada tepat di tengah

pusaran kelompok-kelompok kepentingan, juga penting sebagai alat pembentuk

opini publik. Dalam komunikasi politik modern, media memegang peranan penting.

Namun media tidak pernah bekerja (perform) dalam sebuah ruang kosong.

Media merupakan perangkat besar menuju satu tujuan besar dalam suatu

bangsa dan negara. Dalam mewujudkannya harus terdapat kekuatan yang besar.

Mereka yang menguasai media memiliki kuasa begitu besar. Tujuan besar itu

membangun budaya Rakyat atau menguasainya. Beberapa media besar, terutama

televisi, telah membuka lebar pintu kesempatan bagi setiap partai politik dan tim

sukses calon presiden dan calon wakil presiden berlomba melakukan kampanye di

dalam perhelatan besar demokrasi, tahun 2014 ini. Berbagai langkah dan upaya

terkait kebutuhan serta kepentingan politik jelang pemilu coba dilancarkan elit dan

partai politik memanfaatkan media massa sebagai instrumennya.

Model McQuail menggambarkan bahwa media sangat dipengaruhi oleh

tujuan utama media itu sendiri. Tujuan utama media yang telah teridentifikasi

adalah; (1) memberikan profit kepada para pemodal baik pemilik maupun pemegang

saham, (2) ‘tujuan ideal’ yang bersifat kultural, sosial maupun politik, (3)

memaksimalkan dan memuaskan audiens, dan (4) memaksimalkan pemasukan
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iklan. Tujuan-tujuan tersebut sering bertolak-belakang dan jarang sekali terjadi

keselarasan penuh di antara keempatnya. Diakui pula bahwa ada empat faktor

eksternal yang berarti bahwa ada work culture dan tujuan-tujuan lain dari media,

khususnya mereka yang berorientasi manajemen atau laba, berorientasi teknis atau

skill (craft), atau mereka yang mengutamakan tujuan-tujuan komunikasi

Berbagai kemasan program-program terkait pemilu di dalam media-media

besar pada dasarnya hanya sekadar mengemukakan khasanah pergulatan antara para

politisi dari setiap partai politik yang ada kepada Rakyat. Selebihnya kembali

kepada Rakyat yang ditempatkan sebagai penimbang, sekaligus pada akhirnya

pengambil keputusan di saat pemilu berlangsung nantinya. Dengan kata lain, media

merupakan arena penyampaian isi terkait Pemilu 2014, dimana politisi dan partai-

partai politik adalah pemain sekaligus penulis isi informasi dan sutradara. Sementara

itu, Rakyat hanya penonton (Mc Quail, 2000:89).

Dalam konteks politik, terutama dalam kesuksesan pemilihan Presiden.

Peran media diharapkan dapat melakukan pendidikan politik bagi rakyat.

Setidaknya berperan dalam penambahan informasi tentang pemilu presiden.

Informasi tersebut bisa mempengarui perilaku memilih. Sehingga akan berdampak

pada sistem politik yang berjalan. Selain itu, media dapat menjadi sarana sosialisasi.

Bisa penyampaian program-program dari kandidat presiden, kemudian media juga

menjadi sarana untuk memberitakan sepak terjang kandidiat. Sehingga berharap

masyarakat mempunyai penilaian. Tidak salah pilih terhadap kandidat presiden.
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Pemilihan presiden akan menghasilkan pemimpin baru. Pewaris pemegang

otoritas kekuasaan negara ke depan. Ia memiliki wewenang dan kapasitas untuk

menjalankan dan mengatur pemerintahan negara. Maka peran media adalah

mengawasi atau sebagai kontrol sosial harus terus berjalan. Memberikan informasi

kepada publik atas aktivitas-aktivitas dan keputusan-keputusan politik yang

dilakukan pemerintahannya. Aktivitas dan keputusan politik akan menjadi sentral

perhatian. Dan secara tidak langsung akan membentuk opini dalam masyarakat.

Dalam mekanisme demokrasi, publik merupakan penguasa. Setiap

keputusan-keputusan politik yang dihasilkan dan mengikat semua orang haruslah

diketahui terlebih dahulu oleh publik (masyarakat). Publik tentunya akan merespon

keputusan tersebut. Apakah sesuai dengan aspirasi mereka atau tidak. Respon

tersebut kemudian menjadi pedoman. Khususnya bagi penguasa untuk memperbaiki

keputusan yang mereka keluarkan. Begitu seterusnya hingga masyarakat (publik)

akan menerima keputusan tersebut.

Opini masyarakat terhadap figur kandidat pilpres sangat dipengaruhi oleh

informasi yang diberikan media massa. Peranan media massa sanggup dan mampu

membentuk opini masyarakat. Media massa bahkan mampu menggiring opini

masyarakat pada kesimpulan dan persepsi yang diciptakan media.

Menarik kemudian membawa isu tentang bagaimana pemaparan unsur iklan

politik melalui teori AIDA para capres 2014 ini kedalam sebuah penelitian dengan

menitik beratkan pada judul “UNSUR AIDA PADA IKLAN POLITIK AUDIO

VISUAL CALON PRESIDEN 2014”
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1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka

rumusan masalah dari penelitian ini adalah: Berapa banyak frekuensi kemunculan

Unsur-Unsur ( Attention (perhatian), Interest, Desire ,Action ) Iklan Politik Audio

Visual Calon Presiden Jokowi dan Jusuf Kalla 2014 di Situs Youtube?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab rumusan masalah yang ada, yaitu

untuk mengetahui Berapa banyak frekuensi kemunculan Unsur-Unsur ( Attention

(perhatian), Interest, Desire ,Action ) Iklan Politik Audio Visual Calon Presiden

Jokowi dan Jusuf Kalla 2014 di Situs Youtube?

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan beberapa manfaat yang diharapkan nantinya

dapat dirasakan oleh berbagai pihak. Adapun berbagai manfaat yang dapat diuraikan

sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat akademis

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat dimanfaatkan oleh kalangan

akademis, sebagai bahan referensi penelitian-penelitian selanjutnya tentang

komunikasi media massa, khususnya tentang unsur-unsur iklan
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1.4.2 Manfaat Praktis

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan wawasan tentang

pentingnya mengamati sebuah iklan dari sisi unsur-unsur iklan secara

keseluruhan


