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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Waktu  pemihan umum calon presiden (capres) yang baru di tahun 2014, 

pengganti Susilo Bambang Yudoyono (SBY) sudah semakin dekat.  Partai-partai 

politik mulai mempersiapkan dan menyeleksi kandidat-kandidat agar 

mendapatkan yang terbaik, untuk mewakili partai. Genderang  perang persaingan 

calon kandidat capres sudah semakin menunjukan keseriusannya dalam merebut 

posisi orang nomor satu di Indonesia. Beberapa nama sudah muncul dan 

mendeklarasikan diri sebagai pasangan calon presiden dan calon wakil presiden 

2014, seperti Wiranto dan Hari Tanoesodibjo dari partai Hanura. 

Dituliskan bahwa Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) akhirnya mendeklarasikan 

pasangan Wiranto dan Hary Tanoesoedibjo (HT) sebagai calon presiden dan 

wakil presiden 2014. Acara deklarasi dilakukan di Hotel Grand Mercure, Jakarta 

Pusat, Selasa (2/7/2013), bersamaan dengan penutupan pembekalan caleg Partai 

Hanura. Wiranto yakin dirinya dengan HT sebagai pasangan ideal yang 

memadukan figur militer dan  sipil pengusaha. (okezone.com, 2 Juli 2013, 11:00 

WIB) 

 Selain partai Hanura, partai Demokrat juga sibuk mempersiapkan kandidat 

calon presidennya. Partai Demokrat menempuh cara konvensi untuk menjaring 

calon presiden yang akan bertarung dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2014. 

Sejak 11 Agustus 2013, Partai Demokrat telah membentuk komite konvensi 

capres untuk menentukan peserta Konvensi, dan telah menetapkan 11 nama.  

Surat keputusan komite konvensi capres Partai Demokrat No 04/SK 

komite/VII/2013. Penetapan peserta konvensi PD telah diputuskan penetapannya 

oleh majelis tinggi PD. Setelah dari tanggal 27-29 Agustus 2014 melakukan tatap 

muka dengan peserta konvensi, maka komite  memutuskan dan menetapkan yang 

menjadi peserta konvensi capres Partai Demokrat sebanyak 11 orang.  Berikut 

nama-nama peserta konvensi capres partai  Demokrat: 
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1. Ali Masykur Musa    

2. Anies Baswedan 

3. Dahlan Iskan 

4. Dino Patti Djalal 

5. Endriartono Sutarto 

6. Gita Wirjawan 

7. Hayono Isman 

8. Irman Gusman 

9. Marzuki Alie 

10. Pramono Edhie Wibowo 

11. Sinyo Haris Sarundajang 

(www.merdeka.com, 30 Agustus 2013, 14:45 WIB) 

 

 Peserta konvensi berasal dari internal dan eksternal Partai Demokrat.  

Nama-nama seperti Marzuki Alie dan Hayono Isman berasal dari internal partai, 

sedangkan yang berasal dari eksternal partai adalah Dahlan Iskan, Gita Wirjawan, 

Anies Baswedan, Irman Gusman. Konvensi partai Demokrat secara resmi dimulai 

pada tanggal 15 September  2013, akan diadakan berbagai kegiatan, mulai dari 

pengenalan kandidat, wawancara media, hingga survei untuk semua kandidat 

konvensi yang dilakukan oleh tiga lembaga survei.  

 Menurut Firmanzah (2007) kedepannya persaingan politik secara bebas, 

transparan dan terbuka merupakan suatu tren yang hampir bisa dipastikan 

kehadirannya. Sesuai dengan prediksi dari Firmanzah, saat ini partai demokrat 

sedang menerapkannya, dengan sistem konvensi para kandidat (peserta konvensi) 

bersaing secara bebas, transparan dan terbuka.  

 Peserta konvensi partai Demokrat menggunakan berbagai macam media 

untuk melakukan sosialisasi dirinya, serta visi misinya untuk membangun 

Indonesia yang lebih baik. Salah satu peserta konvensi Partai Demokrat yang 

menjadi sorotan adalah Gita Wirjawan, menteri perdagangan Republik Indonesia 

pada Kabinet Indonesia Bersatu II. Namanya semakin dikenal setelah masuk 

dalam daftar peserta konvensi Partai Demokrat. Pasca konvensi, Gita Wirjawan 

giat mengkampanyekan dirinya dengan iklan di media massa dan sosial media 
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sebagai peserta konvensi capres dari  partai Demokrat. Gita Wirjawan memiliki 

lebih dari satu versi iklan di televisi, “Berani Lebih Baik” adalah statement 

positioning Gita Wirjawan. Pada tanggal 31 Januari 2014 Gita mengundurkan diri 

sebagai menteri perdagangan, dengan alasan ingin berkonsentrasi untuk 

memenangkan konvensi Demokrat. 

 Kabar mengenai konvensi partai Demokrat sudah berhembus sejak bulan 

April  2013.  Seperti dikutip dari berita di okezone:  

Rencana Partai Demokrat menggelar konvensi untuk menjaring bakal calon 

presiden  2014 diapresiasi banyak kalangan. Konvensi dinilai cukup demokratis 

dan akan disambut antusias publik. Board of Advisor Center for Strategic and 

International Studies (CSIS) Jeffrie Geovanie berpendapat, sangat cukup waktu 

untuk mempersiapkan konvensi ini. “Apalagi bila dimulai Juni 2013 ini dengan 

safari debat terbuka di kota-kota besar seperti Surabaya, Semarang, Medan, 

Makasar, Bandung, Lampung, Padang, Palembang, Malang, Yogyakarta dan lain-

lain,” ujar Jeffrie dalam keterangan persnya, Jumat (12/3/2013).  

 (www.okezone.com, 12 April 2013) 

 

Padahal sebelumnya, pemberitaan tentang partai Demokrat didominasi oleh 

berita-berita negatif, mengenai kasus korupsi para kadernya seperti Nazarudin, 

Anas Urbaningrum dan menurunnya elektabilitas partai Demokrat yang dilakukan 

oleh beberapa lembaga survey. Kemudian beramai-ramai pula media 

memberitakan tentang konvensi yang dilakukan oleh partai Demokrat, dan 

muncul Gita Wirjawan dengan pencitraannya.  

Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum ditetapkan sebagai tersangka 

kasus dugaan pemberian dan janji dalam kaitan proyek Hambalang dan proyek 

lainnya. Dalam  surat penyidikan, Anas disebut melanggar pasal 12 a, b atau 

pasal 11 Undang-undang 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi.  

Penetapan tersangka itu berdasarkan hasil  pada Jumat, 22 Februari 2013. Semua 

pimpinan KPK dan tim penyidik hadir. “Maka ditetapkan AU, mantan anggota 

DPR, sebagai tersangka,” kata Juru Bicara Komisi  Pemberantasan Korupsi, 

Johan Budi SP, Jumat 22 Februari 2013.  ( www.tempo.co, 22 Februari 2013) 

 

 

 Semenjak iklan Gita Wirjawan muncul di berbagai media, followers 

twitter Gita melonjak dari 40.000 ke angka 140.000 dalam waktu dua pekan 

(kompas.com).  Sebuah lembaga riset di Singapura pada September 2013 
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menyatakan dari aspek favorabilitas di media sosial Gita wirjawan unggul berada 

di urutan pertama (1,34), urutan kedua ditempati oleh Dahlan Iskan (1,24), dan 

urutan ketiga ditempati oleh Jokowi dengan skala 1,03. Namun dari segi 

popularitas, Gita berada di urutan ketiga. Riset favorabilitas dan popularitas 

tersebut dilakukan oleh lembaga riset di Singapura yaitu Purengage.  Adapun 

metode riset yang dilakukan Purengage fokus pada pengukuran popularitas dan 

indeks favorabilitas (tingkat sentimen) pemberitaan di media massa online dan 

percakapan di sosial media. Purengage memanfaatkan engine (mesin) khusus, 

popularitas dihitung berdasar jumlah penyebutan nama di pemberitaan maupun 

percakapan. Sementara itu, favorabilitas dihitung berdasar indeks sentimen 

terhadap konten pembicaraan dan pemberitaan. Konten positif diberi nilai 3, 

konten netral diberi nilai 1, dan konten negatif diberi nilai -3. Gita Wirjawan juga 

termasuk ke dalam 10 tokoh capres terpopuler versi yahoo, berdasarkan kilas 

balik 2013. Gita Wirjawan memiliki komunitas pendukung/ loyalis  dengan nama 

Gerakan Cinta Tanah Air (GITA) yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia.  

 Iklan televisi “Berani Lebih baik” Gita Wirjawan, termasuk ke dalam 

kajian komunikasi politik.  Komunikasi politik adalah penyampaian pesan politik 

dari pengirim ke penerima dengan penekanan pada membuat penerima menerima 

apa yang disampaikan oleh pengirim dan menolak yang berasal dari pihak lain 

(Windleshan dalam Junaedi, 2013:25).  Tindakan apapun yang melibatkan orang 

lain atau audience/ khalayak, pastilah memiliki nilai pesan. Dapat diartikan Gita 

Wirjawan dalam iklannya ingin menyampaikan pesan-pesan politiknya kepada 

khalayak. Iklan Gita Wirjawan sebagai peserta konvensi capres dari Partai 

Demokrat diklasifikasikan ke dalam iklan politik, menurut Junaedi (2013:113) 
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iklan politik secara parallel dapat diartikan sebagai pembelian dan penggunaan 

ruang iklan untuk mengkomunikasikan pesan politik  pada khalayak. Tujuan dari 

iklan ialah untuk mendorong hard sell yang bagus. Untuk mencapai hard sell 

yang bagus, iklan harus mempunyai kekuatan untuk mendorong, mengarahkan, 

dan membujuk khalayak untuk minimal mengakui kebenaran dari pesan yang 

disampaikan, dan maksimal dapat mempengaruhi kesadaran khalayak untuk 

mengkonsumsi produk  dan jasa yang diiklankan. Iklan dengan motif inilah yang 

mendominasi iklan politik. Iklan politik merupakan salah satu sarana pencitraan 

yang paling efektif untuk menciptakan popularitas di tengah melemahnya mesin 

partai dan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai politik. Di 

Indonesia iklan politik mulai marak dan berkembang pasca tahun 1998.   

 Pada penelitian Bintaryana Anugraheni (2009) dituliskan bahwa ada 

beberapa kemudahan ketika seseorang beriklan melalui televisi. Pertama, bisa 

dibuat tepat sesuai kemauan, karena tidak ditayangkan secara langsung (live), 

iklan bisa dirancang dan dilakukan proses perekaman yang berulang-ulang sampai 

menemukan cara dan gaya yang paling bagus. Dalam iklan televisi, para tokoh 

politik bisa terhindar dari kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi saat 

kampanye di panggung seperti salah pengucapan, penampilan yang kurang 

menarik, dan gesture tubuh yang terkesan kurang bagus. Selain itu, dengan 

beriklan di televisi, wajah yang kurang menarik bisa dirubah menjadi semenarik 

mungkin. Kedua, lebih efisien, meski pengambilan gambarnya cuma sekali, iklan 

bisa ditayangkan berkali-kali dengan beragam variasi. Televisi terus-menerus   

mengiklankan sang tokoh sesuai kontrak, meskipun sang tokoh entah berada 

dimana. Iklan televisi adalah salah satu ranah komunikasi massa, yaitu 
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komunikasi yang dilakukan lewat media massa (media cetak dan elektronik), 

komunikasi massa dilakukan untuk menjangkau khalayak luas.  

 Televisi bisa menyajikan gambaran visual dari para aktor politik yang 

mengiklankan dirinya di televisi. Di tahun 1950-an, televisi merupakan media 

massa yang paling dominan di Amerika Serikat. Gambaran visual yang muncul di 

televisi tersebut mampu membuat pencitraan seorang aktor  politik sebagaimana 

yang diharapkan oleh pihak yang membuat iklan politik di televisi  tersebut. Akan 

tetapi, bisa jadi pencitraan  terhadap seorang aktor  politik yang dilakukan melalui 

iklan politik di televisi bukanlah citra yang sesungguhnya, namun citra yang 

direkayasa. Menurut Wasesa (2011:123) citra politik memang citra yang 

direkayasa agar memiliki kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat. Rekayasa 

adalah sebuah optimalisasi pesan sehingga bisa tertanam dengan kuat dalam 

benak publik. 

 Dalam iklan politik, terdapat kata-kata politik (simbol politik). Menurut 

Nimmo (2011:79),  Simbol politik meliputi gambar, lukisan, foto, film, gerak 

tubuh, ekspresi wajah, dan cara bertindak. Seperti yang dikatakan sebelumnya, 

iklan politik digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan politik. Setiap pesan 

dan informasi yang berkaitan dengan politik merupakan pesan politik dalam 

komunikasi politik. Pesan (disebut juga content) merupakan suatu informasi/ 

pengetahuan/ ide/ maksud hati dan sebagainya, yang disampaikan melalui proses 

komunikasi yang dimaksud. Penerima merupakan pihak yang dituju dalam proses 

komunikasi tersebut (Soyomukti, 2013: 68).  

 Pesan-pesan yang disampaikan oleh para aktor politik menunjukkan sejauh 

mana posisi,  peran, dan kualitas komunikator tersebut. Dalam iklan politik 
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melalui televisi, Gita Wirjawan menunjukkan posisinya sebagai peserta konvensi 

calon presiden Partai Demokrat. Pesan adalah isi yang ingin disampaikan, yang 

diharapkan akan dimengerti oleh penerima pesan dan membuat mereka 

melakukan sejenis tindakan politik. Menurut Nurani Soyomukti (2013), pesan 

politik dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu pesan pragmatis dan pesan ideologis. 

 Pesan pragmatis merupakan pesan yang disampaikan oleh komunikator 

pada komunikan agar melakukan tindakan yang berguna untuk kepentingan 

politik sesaat. Penyampaian pesan bertujuan agar penerima pesan melakukan 

tindakan dan momen tertentu. Pesan ideologis merupakan pesan yang berisi 

pemahaman dan informasi tentang cita-cita politik dalam membentuk kehidupan 

ekonomi dan hubungan politik yang lebih baik. Pesan ideologis tidak semata-mata 

ingin memenangkan pertarungan politik untuk mendapatkan kekuasaan sesaat. 

Pesan ideologis berguna bagi proses penyadaran politik dan memungkinkan 

munculnya partisipasi politik aktif dari masyarakat. Gita wirjawan menyampaikan 

pesan pragmatisnya melalui media massa, dalam hal ini Gita bertindak sebagai 

aktor politiknya.  

 Melihat fenomena Gita Wirjawan yang sebelumnya adalah seorang 

menteri perdagangan yang belum terlalu terkenal, namun setelah mengikuti 

konvensi calon presiden Partai Demokrat dan mensosialisasikan dirinya melalui 

iklan di berbagai media membuat Gita menjadi populer saat ini, dibandingkan 

peserta konvensi lainnya seperti Irman Gusman, Hayono Isman, dll. Dari latar 

belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk membahasnya dalam bentuk skripsi 

yang berjudul “Pencitraan Peserta Konvensi Partai Demokrat Melalui Media Iklan 

Politik  (Analisis Wacana tentang Pencitraan Gita Wirjawan melalui Iklan di 
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Televisi)” . Penulis ingin mengetahui isi pesan apa saja yang terdapat dalam iklan 

televisi Gita Wirjawan, baik itu pesan yang tampak (manifest content) maupun 

pesan yang tersembunyi (latent content), penulis memilih iklan Gita Wirjawan di 

televisi karena televisi jangkauannya lebih luas dan penontonnya lebih heterogen, 

oleh karena itu hal tersebut menarik untuk diteliti. 

 

B. Rumusan Masalah 

 Dari uraian pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari 

penelitian ini   adalah “bagaimana wacana konstruksi pencitraan Gita Wirjawan 

yang terdapat di iklan  politik Gita Wirjawan di televisi?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian yang mengangkat judul “Pencitraan Peserta 

Konvensi Partai Demokrat Melalui Iklan Politik (Analisis Wacana tentang 

Pencitraan Gita Wirjawan melalui iklan di televisi)” ini adalah 

menginterpretasikan konstruksi pencitraan Gita Wirjawan yang terdapat di iklan 

politik Gita Wirjawan, yang meliputi analisis dari segi teks (visual dan audio 

visual) dan analisis sosial 

 

D. Manfaat Penelitian 

1.  Manfaat praktis : dapat memberikan masukan pada dunia 

periklanan untuk lebih berkreasi dalam menciptakan iklan yang 

berkualitas, sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat luas dalam 

menerima dan memahami iklan. 
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2. Manfaat akademis  : penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan sumbangsih bagi perkembangan disiplin ilmu 

komunikasi, khususnya komunikasi politik di Program Studi Ilmu 

Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang.  

  

E. Penelitian Terdahulu 

Setelah melakukan penelusuran skripsi terdahulu di perpustakan pusat 

UMM, digital library, dan internet peneliti menemukan penelitian yang 

sama, tentang analisis wacana iklan politik di televisi, yaitu pada Thesis 

Bintaryana Anughraheni (2009)  yang berjudul Pencitraan Tokoh Politik 

Melalui Media Iklan di Televisi (Analisis Wacana tentang Pencitraan 

Prabowo Subianto melalui Iklan Politik Partai Gerindra). Sedangkan 

 pada penelitian ini tetap sama menggunakan metode analisis 

wacana Van Dijk, akan tetapi objek penelitiannya berbeda, jika pada thesis 

Bintaryana objek penelitiannya adalah iklan televisi Prabowo Subianto 

sebagai calon Presiden, pada penelitian ini objeknya adalah iklan televisi 

Gita Wirjawan sebagai peserta konvensi dari partai  Demokrat.  

 

 

 

 

 

 

 


