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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Sejak reformasi bergulir di Indonesia, dunia politik mengalami perubahan. 

Perubahan yang dimaksud di antaranya adalah pemilihan presiden dan wakil 

presiden, wakil rakyat (DPR) dan wakil daerah (DPD) yang dilakukan secara 

langsung. Hal ini membuka kesempatan bagi rakyat untuk memilih sendiri siapa 

pemimpin yang mereka kehendaki, termasuk pemimpin daerah. Dalam proses 

tersebut, akan dipilih siapa pemimpin yang menurut rakyat paling kompeten 

dalam menyelesaikan persoalan-persoalan bersama atau rakyat. Seiring 

demokratisasi politik tersebut, media juga memegang peran yang semakin penting 

dalam proses politik. Dalam perspektif iklan dan media, dampak demokratisasi 

adalah geliat dan maraknya iklan politik yang bertebaran di ruang publik. Politik 

lantas menjadi pertarungan citra (Ansor, 2011:126). 

Citra tentunya tidak dapat dipisahkan dengan individu ataupun sebuah 

organisasi. Citra perlu untuk dibangun dan juga dipertahankan karena jika 

seseorang memiliki citra yang buruk, maka biasanya orang tersebut akan sulit 

untuk dipercaya oleh orang lain. Sebagaimana dikemukakan oleh Hasan (2009:29) 

bahwa citra yang baik, dengan sendirinya akan meningkatkan popularitas dan 

elektabilitas kandidat, begitupun sebaliknya. Sehingga, tidak salah bila politisi 

“jumpalitan” melakukan pencitraan politik. Karena semakin dapat menampilkan 

citra yang baik, maka peluang untuk meraup dukungan pemilih semakin besar. 
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Namun dalam konteks pembentukan citra, tidak sedikit yang kehilangan kekuatan 

penarik perhatian (eye catching). Citra yang sebelumnya diharapkan mampu 

menciptakan kejutan, stimulasi, dan gebrakan informasi tak terduga (entropy) 

berubah menjadi pengulangan-pengulangan yang terduga (redundancy). Citra-

citra berestetika dan berselera tinggi, karena kehabisan perbendaharaan tanda, 

pada akhirnya menjadi citra-citra yang murahan dan dangkal. Dalam konteks 

komunikasi politik, hal ini berlangsung saat citra-citra politik tampil dalam jumlah 

banyak, frekuensi tinggi, dan waktu cepat sehingga menyebabkan pesan yang 

disampaikan tidak lagi menarik perhatian publik. Oleh karena itu, pencitraan bagi 

seorang pemimpin organisasi partai politik yang juga mencalonkan dirinya 

sebagai presiden tentunya menjadi hal yang sangat penting. Pemimpin partai 

politik yang memiliki peran penting dalam sebuah partai atau wilayah harapannya 

memiliki citra diri yang baik, sehingga anggota partai, masyarakat, dan para 

konstituennya dapat menaruh simpati, rasa percaya dan juga mau untuk 

meneladani pemimpin tersebut. 

Membangun citra positif dalam ranah politik tentunya diperlukan strategi 

agar tidak keliru dalam proses menginterpretasikan citra diri kepada masyarakat. 

Salah satu strategi public relations adalah to inform or image (memberitahukan 

atau meraih citra). Maksudnya adalah public relations memberikan informasi 

kepada masyarakat untuk menarik perhatian, sehingga diharapkan dapat 

memperoleh tanggapan berupa citra positif. Menurut Sutisna (2002:331) citra 

yang baik berarti masyarakat mempunyai kesan positif terhadap suatu organisasi, 

sedangkan citra yang kurang baik berarti masyarakat mempunyai kesan yang 
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negatif. Adapun politik pencitraan adalah suatu gambaran tentang seseorang yang 

digunakan dalam kegiatan politik seperti kampanye politik dan iklan politik untuk 

membentuk konsep diri seseorang supaya berpengaruh secara politis dan media 

dapat melegitimasi untuk mengkampanyekan visi dan misi masing-masing 

kandidat (Ansor, 2011:128). 

Di berbagai negara, kemasan atau kemampuan mengelola citra menjadi 

penjelasan yang paling representatif dalam banyak pemilihan umum (Pemilu). 

Misalnya di Jerman, tahun 1998, Gerhard Schroeder yang begitu keras menentang 

penyatuan Jerman dan tidak pernah melakukan keputusan-keputusan politik yang 

berani, mengalahkan Helmut Kohl yang telah memimpin negara itu sebagai 

kanselir selama empat dekade, dengan segudang prestasi dalam membangun 

Jerman dan Uni-Eropa. Kekalahan Kohl karena citranya tidak tepat untuk political 

picture abad-21 yang pro keharmonisan dan keindahan. Sebaliknya, Schroder 

tampil penuh keanggunan dan senyuman, memiliki daya tarik seksual (sex appeal) 

dan karakter yang halus (smooth) (Hasan, 2009:22).  

Barack Obama di Amerika Serikat pada tahun 2008, berhasil menambah 

referensi sekaligus sejarah politik dunia sebagai orang berkulit hitam pertama 

yang menjadi Presiden Amerika Serikat. Hal ini terjadi di negara yang selama 

ratusan tahun menjadikan kulit hitam sebagai budak. Kemungkinan besar karena 

citra Obama sebagai pribadi yang merakyat, merangkul, jujur, pintar, dan 

berkeinginan kuat merubah peta politik Amerika Serikat, sehingga berhasil 

merebut faktor keterkesanan atau impression pemilih, dibandingkan citra McCain, 
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pesaingnya dari Partai Republik. Daya pengaruh pencitraan politik ini, juga 

bermunculan di berbagai belahan negara.  

Di Indonesia, pencitraan politik sebagai salah satu konsentrasi kajian 

dalam komunikasi politik, mulai merebak pada Pemilihan Umum (Pemilu) 1999, 

yang semakin berkembang dan atraktif setelah penerapan sistem pemilihan 

langsung dalam Pemilu 2004, hingga Pemilu 2009. Seiring dengan perubahan 

sistem politik, utamanya dalam Pemilu 2009, dengan masa kampanye lebih lama 

dan sistem suara terbanyak, membuat komunikasi dan pencitraan politik yang 

dilakukan politisi, baik secara institusional maupun individual, semakin beragam 

dan menarik, melalui berbagai strategi yang terkadang mengabaikan etika politik. 

Menurut Hasan (2009:23) ada empat cara pencitraan yang dilakukan oleh politisi 

selama ini. Pertama, pure publicity yakni mempopulerkan diri melalui aktivitas 

masyarakat dengan setting sosial yang natural atau apa adanya. Misalnya, momen 

hari-hari besar, perayaan Hari Kemerdekaan dan lain-lain. Pada umumnya, partai 

maupun kandidat, memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mencitrakan “diri 

politik” sang politisi. Kedua, free ride publicity yakni publisitas dengan cara 

memanfaatkan akses atau “menunggangi” pihak lain untuk turut mempopulerkan 

diri. Tampil menjadi pembicara di sebuah forum, berpartisipasi dalam event-event 

olah raga, mensponsori kegiatan-kegiatan sosial dan lain-lain Ketiga, tie-in 

publicity yakni memanfaatkan extra ordinary news atau kejadian sangat luat biasa. 

Peristiwa tsunami, gempa bumi atau banjir bandang misalnya. Kandidat dapat 

mencitrakan diri sebagai orang atau partai yang memiliki kepedulian sosial yang 

tinggi. Sebuah peristiwa luar biasa, selalu menjadi liputan utama media, sehingga 
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partisipasi di dalamnya sangat menguntungkan. Keempat, paid publicity yakni 

cara mempopulerkan diri lewat pembelian rubrik atau program di media massa. 

Misalnya, pemasangan advertorial, iklan, blocking time program, dan lain-lain 

Seiring dengan itu, lembaga konsultan politik/agen pencitraan, yang melayani 

proyek pencitraan dari hulu sampai hilir, mulai dari pemetaan kelemahan dan 

kekuatan klien, survei opini publik, perumusan konsep iklan, pembuatan tagline 

(slogan), materi iklan, penempatan iklan di media, manajemen isu, hingga 

pengaturan acara klien, tumbuh bak jamur di musim hujan. Selanjutnya menurut 

Hasan (2009:23) biasanya bentuk pencitraan politik yang dilakukan terbagi dalam 

dua strategi, yaitu Incumbent Vs Challenger. Yang pertama menunjukkan 

pencapaian sehingga perlu untuk diteruskan. Adapun yang kedua menunjukkan 

kegagalan-kegagalan kebijakan pemerintah sehingga tema kampanyenya adalah 

perubahan untuk digantikan secara konstitusional.  

Kemenangan politik pada Pemilu 2004 adalah potret kemenangan citra di 

panggung politik. Media menjadi sumber rujukan bagi calon pemilih untuk 

mengenali sosok kandidat. Citra kandidat bergantung pada konstruksi citranya di 

media. Karena politik adalah persepsi, maka media mulai ikut mendiktekan, 

mendominasi, dan menyimpulkan penilaian orang akan sosok kandidat. Menurut 

Ibrahim (2007:189-190) bahwa para penonton lebih tertarik pada bentuk bukan 

substansi. Penonton lebih tertarik dengan citra yang ditampilkan dalam media 

daripada visi dan misi apalagi ide-ide atau janji-janji kampanye dengan bahasa 

yang rumit. Sering “sang” kandidat berlaku ikut merasakan penderitaan rakyat 
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dengan ikut berbaur di lingkungan masyarakat kumuh, misalnya. Kesemuanya 

merupakan sebatas bentukan citra dalam media. 

Kehadiran internet sebagai media komunikasi massa telah membawa 

perubahan baru dalam perilaku berkomunikasi. Pengguna internet di Indonesia 

saat ini mencapai 63 juta orang. Dari angka tersebut, 95 persennya menggunakan 

internet untuk mengakses jejaring sosial. situs jejaring sosial yang paling banyak 

diakses adalah Facebook dan Twitter. Indonesia menempati peringkat 5 pengguna 

Twitter terbesar di dunia di bawah USA, Brazil, Jepang dan Inggris. Pengguna 

Twitter, berdasarkan data PT Bakrie Telecom, memiliki 19,5 juta pengguna di 

Indonesia dari total 500 juta pengguna global. Twitter menjadi salah satu jejaring 

sosial paling besar di dunia sehingga mampu meraup keuntungan mencapai USD 

145 juta (Kominfo, 7 Nopember 2013). Adanya media sosial atau sering disebut 

jejaring sosial, tidak hanya dimanfaatkan oleh pengguna biasa. Di ranah politik 

juga terjadi fenomena pengunaan media sosial oleh tokoh politik untuk 

mengkonstruksi citra diri. Konstruksi citra menjadi bagian dari komunikasi politik 

dengan beragam fungsi, bagi kandidat politik, diharapkan dapat mempengaruhi 

dan menjaring pemilih. Sementara pemilih bisa mendapatkan informasi yang akan 

digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memilih.  

Media sosial menjadi primadona baru dalam perkembangan media dunia. 

Media sosial atau akrab disebut jejaring sosial ini juga menyita perhatian 

masyarakat Indonesia, remaja pada khususnya. Media sosial dinilai bisa menjadi 

wadah bagi karya, ide, tanggapan, opini, bahkan media untuk mengekspresikan 

keadaan yang terjadi. Hanya dengan membuat akun pribadi, para pengguna bisa 
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menuliskan kemudian mempublikasikan karya maupun tanggapannya pada 

khalayak. inilah yang menjadi daya tarik media sosial, ketika apa ditulis bisa 

dibaca, dipahami kemudian mendapatkan komentar dari orang lain. Beberapa 

jejaring sosial tersebut antara lain Friendster, Facebook, Twitter, Skype, 

Whatsapp, YouTube, 4sq yang telah digunakan masyarakat Indonesia. 

Twitter dianggap lebih sederhana daripada blog, karena pengguna dapat 

mengirim kalimat singkat melalui smartphone seperti Blackberry atau Iphone. 

Kebanyakan isi dalam Twitter adalah hal-hal pribadi dimana seseorang berbagi 

cerita, opini, aktivitasnya kepada orang-orang pilihan. Twitter hanya memberi 

ruang 140 karakter bagi penggunanya untuk mengirim pesan. Jumlah pesan yang 

pernah di-posting oleh pengguna ditampilkan dalam halaman profil pengguna, 

sehingga siapapun yang melihat profil bisa mengetahui jumlah posting-nya 

(Palewa, 2013:19-20). 

Twitter Indonesia semakin mudah mendobrak trending topics di Twitter. 

Beberapa kata kunci berhasil didorong menjadi kehebohan dan kemudian menjadi 

10 kata kunci paling hot di Twitter, sehingga berpotensi dilirik, dibaca, disebarkan 

dan diklik oleh pengguna Twitter di seluruh dunia. Namun, pengguna Twitter 

bukan hanya mengakses Twitter via web. Sebagian besar malah menggunakannya 

via aplikasi desktop seperti TweetDeck, aplikasi mobile seperti UberTwitter atau 

via API lain seperti bit.ly dan Facebook. Itu sebabnya, Fred Wilson 

menyimpulkan bahwa pengguna Twitter sesungguhnya 3-5 kali pengguna yang 

mengakses langsung via web ke www.twitter.com.  
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Sebagai media sosial, maka twitter dapat dimanfaatkan sebagai sarana 

komunikasi dan informasi bagi individu dan organisasi, termasuk tokoh politisi 

Aburizal Bakrie.  Abu Rizal Bakrie (ARB) adalah sosok calon presiden dalam 

Pemilu 2014 yang aktif menulis twett di akun twitter-nya @aburizalbakrie. Abu 

Rizal Bakrie adalah calon presiden yang diusung oleh Partai Golkar. Tokoh ini 

menggunakan media massa dalam bentuk media sosial berupa twitter sebagai 

salah satu strategi untuk melakukan pencitraan terhadap dirinya dan Partai Golkar 

yang dipimpinnya.  

Dipilihnya Abu Rizal Bakrie sebagai obyek dalam penelitian dengan 

alasan tokoh ini sempat diterpa citra yang negatif terkait dengan beberapa kasus 

yang melibatkan dirinya. Kasus-kasus tersebut di antaranya kasus lumpur panas 

Sidoarjo, tender operator SLI, tunggakan royalti batu bara dan pajak PT Bumi 

Resources Tbk, suspensi saham Bakrie, tunggakan asuransi jiwa, penambangan 

ilegal PT. Arutmin, perseteruan dengan Rothschild, dan skandal Maladewa yang 

melibatkan artis Marcella Zalianty dan adiknya Olivia Zalianty. Oleh karena itu, 

dengan melakukan pencitraan diharapkan akan terbangun citra yang positif atas 

diri Abu Rizal Bakrie melalui komunikasi dalam akun twitter @aburizalbakrie. 

Akun twitter @aburizalbakrie memiliki jumlah follower yang terbilang 

banyak, yakni mencapai ratusan ribu orang. Sampai dengan 4 Pebruari 2014, akun 

twitter @aburizalbakrie telah memiliki pengikut (follower) sebanyak 368.553 

orang. Abu Rizal Bakrie (ARB) merupakan salah satu tokoh calon presiden dalam 

Pemilu 2014 yang menggunakan twitter sebagai sarana yang untuk 

menginformasikan aktivitasnya, memberikan inspirasi, menyalurkan kritikan, ide, 

http://id.wikipedia.org/wiki/Marcella_Zalianty
http://id.wikipedia.org/wiki/Olivia_Zalianty
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karya, opini, dan sebagainya agar diketahui oleh publik follower-nya. Di antara 

semua calon presiden dalam Pemilu 2014, hanya ARB satu-satunya capres yang 

memiliki lagu atau theme song dalam iklan politiknya, dimana lagu tersebut saat 

ini cukup populer di masyarakat. Selain itu, ARB juga melakukan interaksi 

dengan masyarakat dan para pendukungnya melalui tweet dalam akun twitter 

tersebut sehingga memudahkan ARB untuk berkomunikasi dan menyampaikan 

informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat terkait dengan pencalonannya sebagai 

presiden 2014. Tujuan akhir penggunaan twitter oleh ARB tentu saja adalah 

pencitraan diri agar dapat disenangi, mendapat dukungan, dan dipilih oleh 

masyarakat pada Pemilihan Umum Presiden tahun 2014.  

Berdasarkan uraian tersebut di atas, peneliti tertarik untuk meneliti tentang 

pencitraan politisi dalam Pemilu 2014 pada akun twitter (studi framing akun 

twitter @aburizalbakrie). 

 

B. Rumusan Masalah   

Berdasarkan latar belakang, maka permasalahan dalam penelitian ini 

yaitu: bagaimanakah pencitraan politisi dalam Pemilu 2014 pada akun twitter 

@aburizalbakrie berdasarkan analisis framing? 
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

C.1. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan pada perumusan masalah di atas, maka tujuan dilakukannya 

penelitian ini adalah: untuk mengetahui pencitraan politisi dalam Pemilu 2014 

pada akun twitter @aburizalbakrie berdasarkan analisis framing. 

C.2. Kegunaan Penelitian 

a. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

masukan bagi para politisi dalam mengevaluasi upaya pencitraan diri di 

media sosial khususnya twitter. 

b. Secara akademis hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan 

referensi yang berguna bagi peneliti maupun pihak-pihak yang 

berkepentingan untuk mengembangkan dan menyempurnakan lebih jauh 

lagi hasil temuannya pada masalah yang sama. 

 

D. Tinjauan Pustaka 

D.1. Teori S-O-R 

Teori S-O-R sebagai singkatan dari Stimulus-Organism–Response ini 

semula berasal dari psikologi. Kalau kemudian juga menjadi teori komunikasi, 

tidaklah mengherankan karena objek material dari psikologi dan komunikasi 

adalah sama, yaitu manusia yang jiwanya meliputi komponen-komponen: sikap, 

opini, perilaku, kognisi, afeksi, dan konasi (Effendy, 2003:254). 

Menurut teori ini efek yang ditimbulkan adalah reaksi khusus terhadap 

stimulus khusus, sehingga seseorang dapat mengharapkan dan memperkirakan 
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kesesuaian antara pesan dan reaksi komunikan. Selain itu, teori ini menjelaskan 

tentang pengaruh yang terjadi pada pihak penerima sebagai akibat dari ilmu 

komunikasi (McQuail, 1994:234). Akibat atau pengaruh yang terjadi merupakan 

suatu reaksi tertentu dari rangsangan tertentu, artinya stimulus dan dalam bentuk 

apa pengaruh atau stimulus tersebut tergantung dari isi pesan yang ditampilkan 

(Sendjaja, 1999:71). 

Unsur-unsur dalam model ini adalah: 

a. Pesan (Stimulus), merupakan pesan yang disampaikan komunikator kepada 

komunikan. Pesan yang disampaikan tersebut dapat berupa tanda dan 

lambang. 

b. Komunikan (Organism), merupakan keadaan komunikan di saat menerima 

pesan. Pesan yang disampaikan oleh komunikator diterima sebagai 

informasi, dan komunikan akan memperhatikan informasi yang 

disampaikan oleh komunikator. Perhatian di sini diartikan bahwa 

komunikan akan memperhatikan setiap pesan yang disampaikan melalui 

tanda dan lambang. Selanjutnya, komunikan mencoba untuk mengartikan 

dan memahami setiap pesan yang disampaikan oleh komunikator. 

c. Efek (Response), merupakan dampak dari efek komunikasi. Efek dari 

komunikasi adalah perubahan sikap afektif, kognitif, konatif. Efek kognitif 

merupakan efek yang ditimbulkan setelah adanya komunikasi, efek kognitif 

berarti bahwa setiap informasi menjadi bahan pengetahuan bagi komunikan 

(Effendy, 2003:255). 
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Jika unsur stimulus berupa pesan, unsur organism berupa perhatian, 

pengertian dan penerimaan komunikan, dan unsur response berupa efek maka 

sangat tepat jika peneliti menggunakan teori S-O-R untuk dipakai sebagai pijakan 

teori dalam penelitian. Teori S-O-R dapat digambarkan sebagai berikut: 

 
 
 
 
 
 
Gambar 1. Model Teori S-O-R (Effendy, 2003:255) 
 

Menurut gambar dari model di atas menunjukkan bahwa stimulus atau 

pesan yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan berupa citra produk 

Luwak White Koffie mungkin diterima atau mungkin saja terjadi penolakan. 

Dalam tahapan berikutnya bila komunikan menerima stimulus atau pesan yang 

disampaikan maka akan memperhatikan. Proses selanjutnya, komunikan tersebut 

mengerti pesan yang telah disampaikan, dan proses akhir adalah kesediaan dari 

komunikan untuk mengubah sikap yang menandakan keberhasilan dalam proses 

komunikasi (Effendy, 2003:256). 

Adapun keterkaitan model S-O-R dalam penelitian ini adalah:  

1. Stimulus yang dimaksud adalah tweet dalam akun twitter @aburizalbakrie.  

2. Organisme yang dimaksud adalah pengguna twitter.  

3. Respon yang dimaksud adalah citra.  

 

 

 
STIMULUS 

ORGANISM 
a. Perhatian 
b. Pengertian 
c. Penerimaan 

RESPONSE 
a. Kognitif 
b. Afektif 
c. Konatif 
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D.2. Komunikasi Massa  

Salah satu bentuk dari komunikasi adalah komunikasi massa. Menurut 

Effendy (1989:187) bahwa komunikasi massa merupakan proses komunikasi 

secara sekunder yaitu proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain 

dengan menggunakan alat atau sarana sebagai media kedua (surat, telepon, teleks, 

surat kabar, majalah, radio, televisi dan lain-lain). Setelah memakai lambang 

sebagai media pertama.  

Pada dasarnya komunikasi massa adalah komunikasi melalui media massa 

(media cetak dan elektronik) yang dihasilkan oleh teknologi modern sebagai 

saluran. Sebab, awal perkembangannya saja, komunikasi massa berasal dari 

pengembangan kata media of mass communication (Nurudin, 2007:4).  

Komunikasi massa adalah komunikasi yang menggunakan media massa 

baik cetak atau elektronik, yang dikelola oleh suatu lembaga atau orang yang 

terlembagakan, yang ditujukan kepada sejumlah besar orang yang tersebar di 

banyak tempat, anonim dan heterogen (Mulyana, 2002:75). Pool dalam Wiryanto 

(2000:3) mendefinisikan komunikasi massa sebagai komunikasi yang berlangsung 

dalam situasi interposed ketika antara sumber dan penerima tidak terjadi kontak 

secara langsung, pesan-pesan komunikasi mengalir kepada penerima melalui 

saluran-saluran media massa, seperti surat kabar, majalah, radio, televisi atau film. 

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa komunikasi 

massa adalah komunikasi melalui media massa seperti surat kabar, majalah, buku, 

radio, televisi, dan lain-lain untuk menyampaikan informasi kepada khalayak. 
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Menurut Dominick dalam Ardianto dan Erdinaya (2007:15) fungsi 

komunikasi massa bagi masyarakat, adalah: 

a. Surveillance (pengawasan) 

1) Pengawasan peringatan (warning or beware surveillance) 

2) Pengawasan instrumental (instumental surveillance) 

b. Interpretation (penafsiran) 

Media massa tidak hanya menyajikan fakta dan data, tetapi juga informasi 

beserta interpretasi mengenai suatu peristiwa tertentu. 

c. Linkage (pertalian) 

Media massa dapat menyatukan anggota masyarakat yang beragam, 

sehingga membentuk linkage (pertalian) berdasarkan kepentingan dan minat 

yang sama tentang sesuatu. 

d. Transmission of values (penyebaran nilai-nilai) 

Fungsi penyebaran nilai tidak kentara. Fungsi ini juga disebut socialization 

(sosialisasi). 

e. Entertainment (hiburan) 

Media massa seperti surat kabar dan majalah meskipun fungsi utamanya 

adalah informasi dalam bentuk pemberitaan, rubrik-rubrik hiburan selalu 

ada, apakah itu cerita pendek cerita panjang, atau cerita bergambar. 

Oleh karena sifat komunikasi massa yang melibatkan banyak orang, maka 

proses komunikasinya sangat kompleks dan rumit. Menurut McQuail (1994:33) 

bahwa proses komunikasi massa terlihat berproses dalam bentuk: 



15 
 

a. Melakukan distribusi dan penerimaan informasi dalam skala besar. 

b. Proses komunikasi massa juga dilakukan melalui satu arah, yaitu dari 

komunikator ke komunikan. 

c. Proses komunikasi massa berlangsung secara asimetris diantara 

komunikator dan komunikan. 

d. Proses komunikasi massa juga berlangsung impersonal dan tanpa nama. 

e. Proses komunikasi massa juga berlangsung berdasarkan pada hubungan-

hubungan kebutuhan di masyarakat. 

 

D.3. Komunikasi Politik 

1. Definisi Komunikasi Politik  

Komunikasi politik merupakan proses yang berkesinambungan, dan 

melibatkan pertukaran informasi di antara individu-individu yang satu dengan 

kelompok-kelompoknya pada semua tingkat masyarakat. Komunikasi politik 

merupakan proses dimana informasi politik yang relevan diteruskan dari satu 

bagian sistem politik kepada bagian lainnya dan di antara sistem-sistem sosial 

dengan sistem-sistem politik (Rush dan Althoff, 2005:24). 

Sementara itu, Karl W. Deutsch mendefinisikan komunikasi politik 

sebagai transmisi informasi yang relevan secara politis dari satu bagian sistem 

politik kepada sistem politik yang lain, dan antara sistem sosial dan sistem politik 

yang merupakan unsur dinamis dari suatu sistem politik, sehingga hasil yang 

dicapai dapat mempengaruhi pembahasan suatu kebijaksanaan yang ditujukan 

untuk kepentingan umum (Rush dan Althoff, 2002:253). Denton dan Woodward 
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mengartikan komunikasi politik sebagai diskusi publik tentang alokasi sumber 

kekuasaan, kewenangan pemerintah baik eksekutif maupun legislatif, dan 

pemberian sanksi berupa mekanisme reward and punishment (Mardana, 2010). 

Komunikasi politik adalah suatu proses pengoperan lambang-lambang atau 

simbol-simbol komunikasi yang berisi pesan-pesan politik dari sesorang atau 

kelompok kepada orang lain dengan tujuan untuk membuka wawasan atau cara 

berpikir, serta mempengaruhi sikap dan tingkah laku khalayak yang menjadi 

target politik (Cangara, 2009:35). 

Dari definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa komunikasi politik 

merupakan proses penyampaian pesan-pesan dan penyebaran tindakan yang 

dilakukan komunikator yang memiliki makna. Hal ini berarti bahwa fungsi 

komunikasi politik terdapat secara inheren di dalam setiap fungsi sistem politik. 

2. Fungsi Komunikasi Politik 

Komunikasi politik memiliki fungsi-fungsi tertentu dalam setiap sistem 

sosial. Menurut Widjaja (1993:9-10), fungsi komunikasi politik dalam setiap 

sistem sosial meliputi beberapa hal berikut: 

a. Informasi: pengumpulan, penyimpanan, pemprosesan, penyebaran berita, 

data, gambar, fakta dan pesan opini dan komentar yang dibutuhkan agar 

dapat dimengerti dan bereaksi secara jelas terhadap kondisi lingkungan 

dan orang lain agar dapat mengambil keputusan yang tepat. 

b. Sosialisasi (pemasyarakatan): penyediaan sumber ilmu pengetahuan yang 

memungkinkan orang bersikap dan bertindak sebagai anggota masyarakat 
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yang efektif sehingga ia sadar akan fungsi sosialnya sehingga ia dapat aktif 

di dalam masyarakat. 

c. Motivasi: menjelaskan tujuan setiap masyarakat jangka pendek maupun 

jangka panjang, mendorong orang menentukan pilihannya dan 

keinginannya, mendorong kegiatan individu dan kelompok berdasarkan 

tujuan bersama yang akan dikejar. 

d. Perdebatan dan diskusi: menyediakan dan saling menukar fakta yang 

diperlukan untuk memungkinkan persetujuan atau menyelesaikan 

perbedaan pendapat mengenai masalah publik. 

Adapun fungsi komunikasi politik yang dikemukakan Mc.Nair dan 

Hedebro dalam Cangara (2009:40-41), meliputi:  

a. Memberikan informasi kepada masyarakat terhadap usaha-usaha yang 

dilakukan lembaga politik maupun dalam hubungannya dengan pemerintah dan 

masyarakat. 

b. Melakukan sosialisasi tentang kebijakan, program, dan tujuan lembaga politik 

c. Memberi motivasi kepada politisi, fungsionaris, dan para pendukung partai 

d.  Menjadi platform yang bisa menampung ide-ide masyarakat, sehingga menjadi 

bahan pembicaraan dalam bentuk opini publik 

e. Mendidik masyarakat dengan pemberian informasi, sosialisasi tentang cara-

cara pemilihan umum dan penggunaan hak mereka sebagai pemberi suara  

f. Menjadi hiburan masyarakat sebagai “pesta demokrasi” dengan menampilkan 

para juru kampanye, artis, dan para komentator atau pengamat politik  
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g. Memupuk integrasi dengan mempertinggi rasa kebangsaan guna menghindari 

konflik dan ancaman berupa tindakan separatis yang mengancam persatuan 

nasional  

h. Menciptakan iklim perubahan dengan mengubah struktur kekuasaan melalui 

informasi untuk mencari dukungan masyarakat luas terhadap gerakan reformasi 

dan demokratisasi  

i. Meningkatkan aktivitas politik masyarakat melalui siaran berita, agenda 

setting, maupun komentar-komentar politik  

j. Menjadi watchdog atau anjing penjaga dalam membantu terciptanya good 

governance yang transparansi dan akuntabilitas  

3. Bentuk Komunikasi Politik 

Ada beberapa bentuk komunikasi politik yang biasa digunakan oleh 

politikus atau aktivis politik untuk mencapai tujuannya, di antaranya adalah; 

retorika politik, agitasi politik, propaganda politik, public relations, kampanye 

politik, dan lobi politik. Bentuk-bentuk komunikasi tersebut ada yang bersifat 

negatif dan positif, dan juga yang bersifat formal atau pun non-formal (Nurprojo, 

2010:52). 

Widjaja (1993:12), membagi bentuk-bentuk komunikasi politik ke dalam 

tiga kelompok yaitu: 

a. Komunikasi personal 

Komunikasi yang ditujukan kepada sasaran yang tunggal, bentuknya dapat 

berupa: anjang sono, tukar pikiran dan sebagainya. Komunikasi personal 
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efektifitasnya paling tinggi karena komunikasinya timbal balik dan 

terkonsentrasi. 

b. Komunikasi kelompok 

Komunikasi yang ditujukan kepada kelompok yang tertentu. Kelompok adalah 

suatu kumpulan manusia yang mempunyai antar hubungan sosial yang nyata 

dan memperlihatkan struktur yang nyata pula. Bentuk komunikasi ini adalah: 

ceramah, briefing, indoktrinasi, penyuluhan dan sebagainya. 

c. Komunikasi massa 

Komunikasi yang ditujukan kepada massa atau komunikasi yang menggunakan 

media massa. Massa disini adalah kumpulan orang-orang yang hubungan antar 

sosial tidak jelas dan tidak mempunyai struktur tertentu. 

D.4. Pencitraan Politisi 

1. Pengertian Pencitraan Politisi 

Pencitraan sesungguhnya telah dilakukan manusia seiring dengan 

perkembangan peradabannya. Para pemimpin suku primitif misalnya, 

berkepentingan menjaga reputasi mereka dengan melakukan pengawasan terhadap 

para pengikutnya melalui penggunaan simbol, kekuatan, hal-hal yang bersifat 

magis, tabu, atau supranatural. Pada zaman Mesir Kuno, untuk memelihara kesan 

publik akan keagungan rajanya maka didirikanlah bangunan-bangunan semacam 

piramida dan spinx dan memposisikan raja sebagai tuhan. Pada masa 

perkembangan peradaban Yunani dan Romawi, kesadaran akan pentingnya opini 

publik dan pencitraan juga sangat kuat. Karya seni dan sastera pada masa itu 

banyak diarahkan untuk menguatkan reputasi raja. Kaum bangsawan istana 
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umumnya adalah ahli-ahli persuasi dan retorika yang luar biasa. Karya pidato 

Cicero, tulisan bersejarah Julius Caesar, bangunan-bangunan dan ritual saat itu 

banyak digunakan sebagai media pembentukan opini publik dan pencitraan.  

Pencitraan politik adalah pencitraan panjang yang mengaktifkan setiap 

nilai-nilai partai sebagai pemberi solusi kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Untuk membangun citra khususnya citra politik diperlukan waktu setiap hari 

bukan hanya setiap 5 tahun sekali. Pada sisi lain tidak sedikit politisi yang 

mengartikan pencitraan adalah kedekatan dengan wartawan. Sebagai contoh, saat 

komentar mereka dimuat di media massa, maka itulah pencitraan. Walaupun 

memang persepsi pencitraan identik dengan liputan media, namun pencitraan 

politik juga bukan sekedar membangun wacana di media massa. Maka dari itu 

pencitraan politik memerlukan proses yang dibangun dengan strategi (Wasesa, 

2011:4). 

Pencitraan juga menjadi hal yang lekat dilakukan oleh para pemimpin 

dunia hingga kini. Modern machiavellis menjadi salah satu pilihan strategi untuk 

merekayasa atau memelintir informasi. Machiavelli dalam bukunya berjudul Il 

Principe, “Sang Penguasa” menyebutkan bahwa sang penguasa dapat 

memanfaatkan patriotisme sebagai kedok untuk menutupi tindakan politis yang 

kontroversial menjadi seolah-olah tindakan untuk menyelamatkan eksistensi 

negara (Dhani, 2004:x). Metode pencitraan demikian juga banyak ditemukan 

pengejawantahannya dalam dunia politik, hiburan, bisnis, dan bahkan hukum saat 

ini. Pencitraan seolah hanya menjadi sebuah upaya bagaimana “pornografi” 

kemudian bisa tampak sebagai sebuah “karya seni”.  



21 
 

Model pencitraan machiavellis demikianlah yang kemudian justru dapat 

menjadi bumerang bagi pelakunya. Alih-alih memberikan kesan positif dan 

memberikan dukungan yang muncul kemudian justru adalah sikap antipati. 

Ungkapan,”ah, cuma pencitraan,” atau “presiden harap berhenti melakukan 

pencitraan,” atau “olahraga jangan dijadikan ajang pencitraan” menunjukkan 

adanya citra negatif yang melekat pada pencitraan itu sendiri. Oleh karena itu di 

tengah massifnya praktek pencitraan di tanah air, perlu dilakukan penelusuran 

ulang tentang pencitraan agar para pelaku pencitraan tidak terjebak pada praktek 

pencitraan yang tidak jujur. 

Pencitraan adalah salah satu bentuk komunikasi yang juga menuntut 

kesamaan makna sebagai hasil akhirnya. Pelaku pencitraan berharap agar 

masyarakat kemudian bisa memiliki kesan tentang diri, produk, perusahaan yang 

dicitrakan sesuai dengan yang diharapkan. Pencitraan sangat terkait erat dengan 

dimensi fisik, yaitu tempat berada. Seseorang akan mencitrakan diri secara 

berbeda ketika berada di tempat yang berbeda. Pencitraan juga terkait erat dengan 

dimensi sosial psikologis, yaitu lingkungan hubungan kejiwaan antara 

komunikator dan komunikan. Seseorang akan mencitrakan dirinya berbeda ketika 

berhubungan dengan orang dari status sosial ekonomi yang berbeda, tingkat 

pendidikan berbeda, kedekatan emosional yang berbeda dan sebagainya. Terakhir, 

pencitraan juga erat kaitannya dengan dimensi temporal, yaitu waktu dalam sehari 

ataupun periode tertentu. Seorang politisi akan mencitrakan diri berbeda dalam 

masa kampanye dan sesudah terpilih. 
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Adapun politician, yang sering diterjemahkan menjadi politisi – atau 

terkadang politikus (tidak ada kaitannya dengan “poli” dan “tikus”) – menunjuk 

kepada “person taking part in politics or much interested in politics”. Oleh karena 

itu, secara epistemology, orang-orang partai politik tidak otomatis dapat disebut 

politisi. Sebab, harus melekat predikat “wise” dan “scholar” agar mampu acting 

or judging wisely. Orang-orang partai politik adalah orang-orang yang bermain di 

arena politik. Untuk dapat disebut politisi, apalagi disebut elit politik, yang 

pertama dan utama yang harus mereka tunjukkan adalah their wisdom and 

scholarship. Kedua karakter ini menuntut pendidikan yang baik dan benar. Adalah 

salah besar apabila ada orang yang mengatakan politik itu kotor. Stigma ini 

sengaja dibangun untuk menyembunyikan kekotoran yang mungkin melekat 

dalam perilaku para pemain politik. Bukan politik yang kotor tapi para pemain 

politik yang mungkin kotor. Yang betul, politisi adalah wise man dan scholar; 

wise dalam berperilaku dan dalam mengambil keputusan (Djauhari, 2011). 

Menurut Coser et. al. dalam Sudiyono (2010) bahwa politisi merupakan 

orang yang mengamalkan proses politik. Politisi ini dapat meliputi anggota 

legislatif maupun eksekutif. Badan legislatif dapat berupa DPRD, DPR dan DPD, 

sedangkan eksekutif meliputi bupati/walikota, gubernur dan presiden, dimana 

semua dipilih berdasarkan prinsip one man, one vote oleh rakyat. Dengan 

menerapkan proses tersebut sebenarnya politisi ingin mempunyai kekuasaan 

(power), yaitu kemampuan untuk menguasai sumberdaya yang terbatas atau 

menentukan bagaimana orang-orang lain mau bertindak sesuai dengan 

kemauannya. 
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Sebagai pembuat kebijakan politisi harus mengambil posisi yang berbeda. 

Ada situasi dimana ketiadaan hukum merupakan kekurangan, kesalahan, hal yang 

membahayakan, kondisi yang tidak diinginkan dari sudut pandang Negara 

Hukum. Mereka yang melaksanakan kekuasaan tidak boleh menerapkan hukuman 

atau sanksi serupa terhadap orang lain tanpa ada panduan hukum yang jelas. 

Mereka juga tidak diperkenankan untuk memberikan manfaat atau membantu 

tanpa kewenangan hukum dan tanpa dipandu oleh aturan hukum. Politisi juga 

harus tahu bahwa para pembuat kebijakan dan pejabat tidak bisa melaksanakan 

kewenangannya sesuka mereka. Singkatnya sebagai pembuat kebijakan, politisi 

tidak boleh melakukan segala sesuatu sesuka mereka, namun harus terikat dan 

dibatasi oleh hukum. Politisi harus berupaya mencari sistem dimana pelaksanaan 

kewenangan dilakukan sesuai dengan hukum. Meskipun demikian, dalam hal 

pelaksanaan kewenangan politis, politisi, apapun posisi mereka dalam sistem 

politik, tidak memperkenankan pejabat, apalagi diri mereka, beroperasi di luar 

hukum, baik dalam melaksanakan kewenangan yang tidak boleh dilaksanakan 

atau penggunaannya melanggar hukum. Hal ini relevan bagi para politisi yang 

bekerja di cabang eksekutif pemerintahan. Godaan untuk melanggar hukum agar 

dapat melakukan segala sesuatu dengan cepat tanpa perlu terbebani dengan 

keterbatasan prosedural dan substantif merupakan pelanggaran terbesar (Hiil, 

2012). 

Politisi yang bekerja di bidang legislatif harus selalu ingat bahwa 

pelaksanaan wewenang dibatasi oleh hukum. Jika mereka mendapati bahwa 

hukum memberikan ruang bagi diskresi yang sangat luas, mereka harus 



24 
 

melakukan penyesuaian terhadap peraturan perundangan yang berlaku. Baru-baru 

ini, peraturan perundangan mengenai anti-teroris menjadi salah satu ranah dimana 

definisi yang berlebihan sangatlah berbahasa dan hak asasi akan mudah terkikis. 

Tanggungjawab seorang politisi apapun posisinya adalah untuk memastikan 

bahwa kekuasaan pemerintah diatur oleh hukum dan dilakukan sesuai dengan 

hukum (Hiil, 2012). 

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa politisi adalah 

orang yang berperan dalam bidang politik yang dikenal bijaksana (wise) dan 

berpendidikan (scholar) baik di tingkatan pemerintahan (eksekutif dan legislatif) 

maupun dalam partai politik. Politisi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

Ketua Partai Golkar yakni Aburizal Bakrie (ARB). 

Oleh karena itu dapat disimpulkan pula bahwa pencitraan politisi adalah 

upaya yang dilakukan oleh ARB untuk menampilkan citra atau kesan yang positif 

dari orang lain terhadap dirinya. 

2. Tinjauan Ontologis Terhadap Pencitraan  

Ontologi membahas tentang apa yang ingin kita ketahui, hakikat apa yang 

dikaji (Karimah dan Wahyudin, 2010: 40). Tinjauan ontologis merupakan upaya 

untuk memberikan jawaban terhadap pertanyaan “apa”. Aristoteles menyebut 

pertanyaan itu sebagai the first philosophy dan merupakan ilmu mengenai esensi 

benda (Bakhtiar, 2004: 219).  

Pencitraan jika diuraikan dari akar katanya berasal dari kata citra ditambah 

dengan awalan pe(n)- dan akhiran –an. Pemberian imbuhan pe- dan –an pada kata 

benda mengakibatkan perubahan kata benda tersebut menjadi kata kerja. Sebagai 
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ilustrasi, pewarnaan. Berasal dari warna (kata benda) ditambah pe- dan –an. 

Dimaknai sebagai sebuah proses memberikan atau menjadikan sesuatu menjadi 

berwarna. Demikian pula pencitraan. Merupakan proses memberikan citra 

terhadap sesuatu, bisa berupa produk, diri pribadi, ataupun organisasi.  

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian citra adalah: (1) kata 

benda: gambar, rupa, gambaran; (2) gambaran yang dimiliki orang banyak 

mengenai pribadi, perusahaan, organisasi, atau produk; (3) kesan mental atau 

bayangan visual yang ditimbulkan oleh sebuah kata, frase atau kalimat, dan 

merupakan unsur dasar yang khas dalam karya prosa atau puisi. Frank Jefkins 

mengartikan citra sebagai kesan seseorang atau individu tentang sesuatu yang 

muncul sebagai hasil dari pengetahuan dan pengalamannya. Jalaluddin Rakhmat 

menyebutkan bahwa citra adalah penggambaran tentang realitas dan tidak harus 

sesuai dengan realitas, citra adalah dunia menurut persepsi (Soemirat dan 

Ardianto, 2002: 114).  

Berdasarkan berbagai definisi citra tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

citra bukanlah sebuah benda berwujud melainkan sesuatu yang ada dalam ranah 

kognitif seseorang. Oleh karena itu, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa citra 

adalah fragile commodity, komoditas yang rapuh, yang mudah rusak, karena citra 

sangat tergantung pada pemahaman orang dan pengalaman orang tentang sesuatu.  

Lebih terperinci Jefkins (1992:17) menguraikan citra menjadi lima 

kategori, yaitu citra bayangan (mirror image), citra yang berlaku (current image), 

citra yang diharapkan (wish image), citra perusahaan (corporate image), dan citra 

majemuk (multiple image). Mirror image adalah citra yang dibayangkan (ada 
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dalam benak) orang dalam (diri pribadi) tentang kesan orang luar (orang lain) 

terhadap dirinya atau organisasinya. Citra ini seringkali tidak tepat, karena hanya 

merupakan ilusi. Current image, merupakan kebalikan dari citra bayangan. Citra 

yang berlaku adalah citra yang sebenarnya yang ada pada pihak luar atau pihak 

lain tentang diri atau organisasi kita. Dengan demikian tidak heran jika mirror 

image bisa sangat bertolak belakang dengan current image tergantung jumlah 

informasi yang dimiliki oleh masing-masing pihak. Wish image, merupakan citra 

yang diinginkan oleh pihak manajemen. Citra yang diharapkan inilah yang 

umumnya kemudian diperjuangkan agar bisa terwujud. Corporate image, 

merupakan citra organisasi secara keseluruhan. Citra ini terbentuk oleh banyak hal 

antara lain kinerja dan keberhasilan perusahaan, hubungan yang baik dengan 

stakeholders, dan sebagainya. Terakhir adalah multiple image, atau citra majemuk. 

Citra jenis ini muncul karena perusahaan umumnya terdiri dari banyak komponen 

yang membangun. Bisa jadi orang memiliki citra positif terhadap produk yang 

dihasilkan sebuah perusahaan namun pada waktu yang bersamaan publik 

memberikan citra negatif terhadap pelayanan yang diberikan oleh staf perusahaan.  

Pada dasarnya, setiap orang atau perusahaan menginginkan citra yang 

sesuai dengan harapannya. Oleh karena itu, mereka akan berusaha mengarahkan 

agar ke empat jenis citra lainnya (mirror image, current image, corporate image, 

maupun multiple image) dapat memenuhi harapan mereka dengan cara melakukan 

pembentukan citra atau pencitraan. Hingga pada tataran ini, dapat dibuat simpulan 

sebagai jawaban atas pertanyaan ontologis, apa itu pencitraan? Pencitraan adalah 

upaya yang dilakukan seseorang atau perusahaan untuk membuat pihak lain dapat 
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memiliki kesan tentang diri atau perusahaan mereka (citra) sesuai dengan yang 

diharapkan.  

Oleh karena itu, pencitraan bisa dikatakan pula sebagai kegiatan 

pembentukan citra atau kegiatan membangun citra (image building) agar orang 

lain dapat memberikan kesan positif terhadap diri maupun perusahaan.  

3. Tinjauan Epistemologis Terhadap Pencitraan  

Tinjauan epistemologis menyangkut pertanyaan filosofis kedua, yaitu 

bagaimana memperoleh pengetahuan. Pertanyaan epistemologis muncul ketika 

orang sudah memperoleh jawaban tentang hakikat sesuatu, tentang apa dan 

kemudian mempertanyakan ulang apakah keyakinannya itu benar, maka perlu ada 

penelusuran tentang bagaimana jawaban atas pertanyaan ontologis itu diperoleh. 

Berbagai metode bisa dilakukan untuk mendapatkan pengetahuan. Bakhtiar 

(2004:152) menyebutkan adanya metode deduktif, induktif, positivisme, 

kontemplatif dan dialektis sebagai cara untuk memperoleh pengetahuan.  

Dalam konteks pencitraan, ketika dibuat simpulan sementara atas 

pertanyaan pertama, bahwa pencitraan adalah proses untuk mendapatkan citra 

sesuai dengan harapan. Maka pertanyaannya kemudian adalah bagaimana proses 

itu dilakukan? Bagaimana citra yang diharapkan itu bisa kita dapatkan? Secara 

deduktif, upaya mencari jawaban atas pertanyaan ini bisa dimulai dari jawaban 

ontologis tentang hakikat citra. Citra adalah kesan yang timbul karena pemahaman 

atas sesuatu (Kasali, 1994:28). Pemahaman itu sangat tergantung pada jumlah 

informasi yang dimiliki ataupun pengalaman yang dimiliki terhadap sesuatu itu. 

Sebagai ilustrasi, seorang adik akan memberikan kesan positif terhadap kakaknya 
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yang menjadi pengamen jalanan, karena dia tahu persis bahwa kakaknya 

melakukan pekerjaan itu secara halal untuk membantu kebutuhan keluarganya. 

Sementara para pengendara jalan akan memberikan kesan negatif karena hanya 

mengetahui sedikit bahwa pengamen itu sudah mengganggu pengguna jalan. 

Berdasarkan ilustrasi tersebut, dapat dibuat simpulan bahwa kunci dari pencitraan 

terletak pada proses kognitif, bagaimana membuat publik memahami diri kita atau 

perusahaan kita sesuai dengan yang kita harapkan. Untuk itu perlu diberikan 

informasi yang lengkap dan memadai sehingga mereka bisa memiliki pemahaman 

yang benar tentang diri dan perusahaan kita.  

4. Tinjauan Aksiologis Terhadap Pencitraan  

Aksiologi berkaitan dengan cara bagaimana menggunakan ilmu 

pengetahuan yang telah diperoleh secara epistemologis sebelumnya (Karimah dan 

Wahyudin, 2010:44). Amsal Bakhtiar (2004:163) mengutip definisi aksiologi dari 

Jujun S. Suriasumantri sebagai teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan dari 

pengetahuan yang diperoleh. Definisi tersebut sejalan dengan arti kata aksiologi 

sendiri. Aksiologi berasal dari kata axios yang berarti nilai dan logos yang berarti 

teori. Jadi aksiologi adalah teori tentang nilai.  

Nilai bisa bersifat obyektif atau subyektif tergantung pada pandangan 

filsafatnya. Demikian pula dengan nilai yang dilekatkan pada pencitraan. Apakah 

nilai pencitraan itu bagi kita? Untuk mengetahui dapat jawaban atas pertanyaan 

aksiologis ini, maka kita perlu sedikit mundur ke simpulan ontologis dan 

epistemologis sebelumnya. Secara ontologis pencitraan adalah proses untuk 

membentuk atau mengarahkan kesan publik (citra) tentang diri atau perusahaan/ 
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organisasi sesuai dengan yang kita harapkan. Secara epistemologis pencitraan 

dilakukan dengan membangun pemahaman yang baik pada publik melalui 

pemberian informasi yang lengkap tentang obyek yang dicitrakan.  

Permasalahannya kemudian adalah sebagian orang atau perusahaan justru 

“menghindari” pemahaman yang benar tentang diri atau perusahaannya yang 

sesungguhnya. Mereka khawatir jika publik mengetahui yang sebenarnya tentang 

diri atau organisasi yang dicitrakan. Akibatnya muncullah praktek pencitraan yang 

lebih mengarah pada praktek spin doctor. Awalnya, istilah spin doctor merujuk 

pada pakar yang berusaha menyodorkan informasi, analisis, dan interpretasi (yang 

menguntungkan pihak tertentu) sebagai bahan bagi ulasan dan berita yang akan 

disusun para jurnalis, khususnya pada masa kampanye (Dhani, 2004: xxviii). Pada 

perkembangannya praktek spin doctor lebih identik dengan bagaimana memelintir 

atau merekayasa informasi agar apa yang dicitrakan menjadi tampak bagus. 

Bagaimana memoles obyek pencitraan agar tampak lebih indah dari warna 

aslinya.  

Terkait dengan hal demikian, Jefkins (1992:20) menyebutkan bahwa 

pemolesan citra mungkin bisa mendatangkan keuntungan dalam jangka pendek, 

namun itu tidak ada artinya dibandingkan dengan kerugian jangka panjang yang 

dapat ditimbulkannya. Sebagai contoh, pada masa kampanye para calon berlomba 

untuk memoles citra dirinya sebaik mungkin. Dalam jangka pendek mungkin ia 

bisa mendapat keuntungan berupa suara atau bahkan kemenangan. Namun jika 

citra yang ditampilkan ternyata tidak sesuai dengan kenyataan yang 
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sesungguhnya, lambat laun dalam jangka panjang publik akan mengetahui dan 

bukan tidak mungkin akan menyebabkan kerugian yang luar biasa bagi dirinya. 

5. Jenis-jenis Citra 

Menurut Anggoro (2001:59-69) terdapat 5 (lima) jenis citra, yakni: 

a. Citra Bayangan 

Citra ini melekat pada orang dalam atau anggota-anggota organisasi 

mengenai anggapan pihak luar tentang organisasinya. Dengan kata lain, 

citra bayangan adalah citra yang dianut oleh orang dalam mengenai 

pandangan luar terhadap organisasinya. Citra ini sering kali tidak tepat, 

bahkan hanya sekedar ilusi, sebagai akibat dari tidak memadainya 

informasi, pengetahuan maupun pemahaman yang dimiliki oleh kalangan 

dalam organisasi mengenai pendapat atau pandangan pihak luar. Citra ini 

cenderung positif, bahkan terlalu positif, karena kita biasa membayangkan 

hal yang serba hebat mengenai diri kita sendiri sehingga kita pun percaya 

bahwa orang lain juga memiliki pemikiran yang serupa dengan kita. 

b. Citra Yang Berlaku 

Citra ini adalah suatu citra atau pandangan yang melekat pada pihak-

pihak luar mengenai suatu organisasi. Namun sama halnya dengan citra 

bayangan, citra yang berlaku tidak selamanya, bahkan jarang, sesuai dengan 

kenyataan karena semata-mata terbentuk dari pengalaman atau pengetahuan 

orang-orang luar yang bersangkutan yang biasanya tidak memadai. 

Biasanya pula citra ini cenderung negatif. Citra ini amat ditentukan oleh 
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banyak sedikitnya informasi yang dimiliki oleh penganut atau mereka yang 

mempercayainya. 

c. Citra Harapan 

Citra harapan adalah suatu citra yang diharapkan oleh pihak 

manajemen. Citra ini juga tidak sama dengan citra yang sebenanya. 

Biasanya citra harapan lebih baik atau lebih menyenangkan daripada citra 

yang ada, walaupun dalam kondisi tertentu, citra yang terlalu baik juga bisa 

merepotkan. Namun secara umum yang disebut sebagai citra harapan itu 

memang sesuatu yang berkonotasi lebih baik. Citra harapan ini biasanya 

dirumuskan dan diperjuangkan untuk menyambut sesuatu yang relatif baru, 

yakni ketika khalayak belum mempunyai informasi yang memadai. 

d. Citra Perusahaan 

Citra perusahaan adalah citra dari suatu organisasi secara keseluruhan, 

jadi bukan citra atas produk dan pelayanannya saja. Citra perusahaan ini 

terbentuk oleh banyak hal. Hal-hal positif yang dapat meningkatkan citra 

suatu perusahaan antara lain adalah sejarah atau riwayat hidup perusahaan 

yang gemilang, keberhasilan-keberhasilan di bidang keuangan yang pernah 

diraihnya, sukses ekspor, hubungan industri yang baik, reputasi yang baik 

sebagai pencipta lapangan kerja dalam jumlah besar, kesediaan turut 

memikul tanggung jawab sosial, komitmen mengadakan riset dan 

sebagainya. 
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e. Citra Majemuk 

Setiap perusahaan atau organisasi pasti memiliki banyak unit dan 

pegawai (anggota). Masing-masing unit dan individu tersebut memiliki 

perilaku dan perangai tersendiri, sehingga secara sengaja atau tidak sengaja 

mereka pasti memunculkan suatu citra yang belum tentu sama dengan citra 

organisasi atau perusahaan secara keseluruhan. Jumlah citra yang dimiliki 

suatu perusahaan boleh dikatakan sama banyaknya dengan jumlah pegawai 

yang dimilikinya. Untuk menghindari berbagai hal yang tidak diinginkan, 

variasi citra itu harus ditekan seminim mungkin dan citra perusahaan secara 

keseluruhan harus ditegakkan. Banyak cara yang dapat ditempuh antara lain 

dengan mewajibkan semua karyawan untuk mengenakan seragam, 

menyamakan jenis dan warna mobil dinas, bentuk toko yang khas, simbol-

simbol tertentu, dan sebagainya. 

6. Proses Pembentukan Citra  

Citra adalah kesan yang diperoleh seseorang berdasarkan pengetahuan dan 

pengertian tentang fakta-fakta atau kenyataan. Untuk mengetahui citra seseorang 

terhadap suatu objek dapat diketahui dari sikapnya terhadap objek tersebut. Semua 

sikap bersumber pada organisasi kognitif, pada informasi, dan pengetahuan yang 

kita miliki. Tidak akan ada teori sikap atau aksi sosial yang ridak didasarkan pada 

penyelidikan tentang dasar-dasar kognitif. Efek kognitif dari komunikasi sangat 

mempengaruhi proses pembentukkan citra seseorang. Citra terbentuk berdasarkan 

pengetahuan dan informasi-informasi yang didapat seseorang. Komunikasi tidak 

dapat secara langsung menimbulkan perilaku tertentu, tetapi cenderung 
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mempengaruhi cara kita mengorganisasikan citra kita terhadap lingkungan 

(Soemirat dan Ardianto, 2007:114). 

Proses pembentukan citra dalam struktur kognisi yang sesuai dengan 

pengertian sistem komunikasi yang dijelaskan oleh Nimpoeno dalam Soemirat 

dan Ardianto (2005:115), yakni: 

Gambar 1 
Model Pembentukan Citra 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
Sumber: John S. Nimpoeno dalam Soemirat dan Ardianto (2005:115) 

 
Proses pembentukan citra dalam struktur kognitif yaitu public relations 

digambarkan sebagai output-input. Proses intern dalam model ini adalah 

pembentukan citra, sedangkan input adalah stimulus yang diberikan dan output 

adalah tanggapan atau perilaku tertentu. Citra itu sendiri digambarkan melalui 

persepsi, kognisi, motivasi, dan sikap. 

Model pembentukan citra ini menunjukkan bagaimana stimulus yang 

berasal dari luar diorganisasikan dan mempengaruhi respon. Stimulus (rangsang) 

yang diberikan pada individu dapat diterima atau ditolak. Jika rangsang ditolak, 

maka proses selanjutnya tidak dapat berjalan. Hal ini menunjukkan bahwa 

rangsang tersebut tidak efektif dalam mempengaruhi individu karena tidak ada 
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perhatian dari individu tersebut. Sebaliknya jika rangsang diterima oleh individu, 

maka itu berarti terdapat komunikasi dan perhatian organisme, dengan demikian 

proses selanjutnya dapat berjalan. 

7. Faktor-faktor yang Membentuk Citra  

Ada 4 (empat) komponen citra menurut Nimpoeno dalam Soemirat dan 

Ardianto (2005:115) yakni persepsi, kognisi, sikap dan motivasi yang diartikan 

sebagai citra individu terhadap rangsangan. Jika stimulus mendapat perhatian, 

maka individu akan berusaha untuk mengerti tentang rangsangan tersebut. 

Penjelasan keempat komponen itu adalah sebagai berikut: 

a. Persepsi 

Persepsi diartikan sebagai hasil pengamatan terhadap unsur lingkungan 

yang dikaitkan dengan suatu proses pemaknaan. Dengan kata lain, individu 

akan memberikan makna terhadap rangsangan berdasarkan pengalamannya 

mengenai rangsangan. Kemampuan mempersepsikan itulah yang dapat 

melanjutkan proses proses pembentukan citra. Persepsi atau pandangan 

individu akan positif bila informasi yang diberikan oleh rangsangan dapat 

memenuhi kognisi individu. 

b. Kognisi 

Kognisi yaitu suatu keyakinan diri dari individu terhadap stimulus. 

Keyakinan akan timbul apabila individu telah mengerti rangsang tersebut, 

sehingga individu harus diberikan informasi-informasi yang cukup yang 

dapat mempengaruhi perkembangan kognisinya. 
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c. Sikap 

Sikap adalah kecenderungan bertindak, berpersepsi, berpikir, dan merasa 

dalam menghadapi objek, ide situasi atau nilai. Sikap bukan perilaku, tetapi 

merupakan kecenderungan untuk berperilaku dengan cara-cara tertentu. 

Sikap mempunyai daya pendorong atau motivasi. Sikap menentukan apakah 

orang harus pro atau kontra terhadap sesuatu, menentukan apa yang disukai, 

diharapkan dan diinginkan. Sikap mengandung aspek evaluatif, artinya 

mengandung nilai menyenangkan atau tidak menyenangkan. Sikap ini juga 

dapat diperteguh atau diubah. 

d. Motivasi 

Motivasi adalah keadaan dalam pribadi seseorang yang mendorong 

keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu guna 

mencapai suatu tujuan. 

 

D.5. Twitter Sebagai Media Kampanye  

Metode kampanye konvensional seperti pengerahan massa untuk rapat 

umum mulai terasa hampa. Di balik keramaian massa dengan berbagai atribut, 

terasa sepi makna. Keramaian ide, gagasan, dan visi-misi terasa mulai berpindah 

ke ruang-ruang maya. Diskusi, perdebatan, bahkan saling tuduh secara frontal 

begitu bebas terjadi di berbagai media sosial. Untuk kalangan yang relatif terdidik, 

kampanye menggunakan media sosial lebih efektif ketimbang baliho dan spanduk. 

Orang yang relatif terdidik dan well inform ini tidak akan percaya isi baliho atau 

spanduk, tapi lebih percaya pada perkataan teman atau koleganya di media sosial. 
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Di sini dapat dikatakan bahwa setiap orang dapat berpengaruh bagi orang 

lain. Maka, secara berseloroh, di media sosial tidak lagi berlaku one man one vote, 

tetapi satu orang bisa memiliki kekuatan setara puluhan, ratusan, atau ribuan lebih 

orang. Inilah kelebihan media sosial: efektif sebagai sarana pertukaran ide. 

Penyebaran berbagai ide, termasuk isi kampanye via media sosial, berlangsung 

amat cepat dan hampir tanpa batas. Di Twitter, misalnya, hanya dengan men-twit, 

informasi tersebar luas ke seluruh follower, begitu seterusnya dengan cara kerja 

seperti multi-level marketing. Efektivitas media sosial tidak hanya karena jumlah 

penggunanya yang masif. Karakteristik media sosial sendiri juga merupakan  

kekuatan. Media sosial adalah sarana untuk komunikasi di mana setiap individu 

saling memengaruhi. Setiap orang memiliki pengaruh ke sekelilingnya (Sugiarto, 

2014). 

Pengamat media sosial, Sony Subrata mengatakan kampanye melalui 

jejaring sosial merupakan sarana yang cukup efektif untuk mendulang suara bagi 

partai politik, kandidat wakil rakyat, maupun capres pada Pemilihan Umum 2014. 

Kampanye menggunakan jejaring sosial dinilai lebih ampuh daripada metode 

kampanye tradisional seperti menggunakan baliho maupun selebaran. Pemilih 

muda sekarang tidak akan percaya dengan iklan-iklan kampanye di televisi. 

Namun, ketika ada temannya mengatakan bahwa seorang kandidat tertentu itu 

bagus, maka dia akan lebih percaya dengan cara seperti demikian. Salah satu 

keunggulan dari sosial media adalah teknologi tersebut tidak mengenal batasan 

fisik dalam hal konektivitas. Ketika masyarakat mendengar tentang kebaikan 

seorang kandidat, mereka akan menyebarkan kabar tersebut melalui jejaring 
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sosial. Berita bagus menyebar dengan cepat, sementara berita jelek bahkan 

menyebar lebih cepat. Walaupun pengguna media sosial seperti Twitter di 

Indonesia hanya sekitar 30 juta, dengan 20 juta pengguna aktif, namun para 

pengguna tersebut mempunyai faktor mempengaruhi orang-orang sekitarnya 

(Wicaksono, 2014).  

Selama masa kampanye banyak partai politik dan calon anggota legislatif 

yang menggunakan media sosial, seperti facebook, blog dan twitter untuk 

mempromosikan visi misi kepada masyarakat. Media sosial, berupa facebook, 

blog dan twitter, sudah terkenal dan manfaatnya bagus untuk sarana pengenalan 

program dan penyampaian visi misi parpol dan caleg karena promosi melalui 

media sosial gratis. Dengan menggunakan kata-kata beretika dalam 

menyampaikan visi misi politik, tentu akan memberikan citra dan dampak baik 

kepada parpol dan caleg dan ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat 

untuk memilih dan menggunakan hak pilihnya pada pemilu (Susanto, 2014). 

Akan tetapi, lewat media sosial pun, fitnah terhadap seorang calon pun 

akan cepat sekali menyebar secara tidak bertanggung jawab. Percakapan-

percakapan tentang siapa yang paling ramai dibicarakan di media sosial pun bisa 

dipantau untuk memprediksi siapa kira-kira pemenang dari suatu pemilihan 

umum. Pengamat politik Anisa Santoso mengatakan penggunaan media sosial 

dalam kampanye terbukti menjadi penentu kemenangan Partai Konservatif dalam 

pemilihan umum 2010 di Inggris (Wicaksono, 2014). 

Salah satu media sosial yang populer di Indonesia adalah Twitter. Twitter 

merupakan sebuah platform blogging mikro yang mengundang pengguna untuk 

http://www.merdeka.com/tag/f/facebook/
http://www.merdeka.com/tag/f/facebook/
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menjawab pertanyaan, “Apa yang kamu lakukan?” dalam 140 karakter atau 

kurang. Twitter juga merupakan layanan pesan yang memungkinkan pengguna 

untuk menanggapi update status pengguna lain. Twitter adalah sebuah jaringan 

informasi yang terdiri dari pesan 140 karakter yang disebut Tweet. Ini adalah 

sebuah cara baru yang mudah untuk menemukan berita terbaru yang berkaitan 

dengan hal-hal yang digemari. Twitter saat ini menjadi sebuah platform promosi 

diri untuk beberapa dan alat yang berharga bagi orang lain, Twitter dikembangkan 

pada bulan Maret 2006 (Agustyarto, 2013). 

Indonesia menempati peringkat 5 pengguna Twitter terbesar di dunia di 

bawah USA, Brazil, Jepang dan Inggris. Pengguna Twitter, berdasarkan data PT. 

Bakrie Telecom, memiliki 19,5 juta pengguna di Indonesia dari total 500 juta 

pengguna global. Twitter menjadi salah satu media sosial paling besar di dunia 

sehingga mampu meraup keuntungan mencapai USD 145 juta (Kominfo, 7 

Nopember 2013). Adanya media sosial, tidak hanya dimanfaatkan oleh pengguna 

biasa. Di ranah politik juga terjadi fenomena pengunaan media sosial oleh tokoh 

politik untuk mengkonstruksi citra diri. Konstruksi citra menjadi bagian dari 

komunikasi politik dengan beragam fungsi, bagi kandidat politik, diharapkan 

dapat mempengaruhi dan menjaring pemilih. Sementara pemilih bisa 

mendapatkan informasi yang akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam 

memilih. 

Pemanfaatan media yang tepat juga akan membantu meningkatkan 

branding parpol. Perkembangan media yang cukup pesat seharusnya bisa 

dimanfaatkan dengan baik dalam melakukan praktik politik pencitraan. Maraknya 
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pengunaan internet seharusnya bisa dilirik dalam praktik politik pencitraan karena 

sifatnya yang sangat cepat dalam menyebarkan informasi dan biaya yang 

dikeluarkan jauh lebih murah dibandingkan media televisi. Para tokoh politik dan 

parpol ternyata sudah mulai menyadari akan pentingnya media sosial untuk 

mendekatkan diri ke publik. Tokoh politik yang sukses mendekatkan dirinya ke 

publik melalui media sosial adalah Obama. Tidak hanya di media sosial 

Facebook, dia juga berkomunikasi ke publiknya melalui Twitter. Penggunaan 

media sosial ini sangat efektif karena media sosial bisa mengejar atensi publik 

secara luas. Tidak hanya anak muda yang menjadi target publiknya, tetapi 

masyarakat secara luas juga mengakses media sosial tersebut dikarenakan 

kemudahan akses internet dan lahirnya gadget yang memudahkan kita untuk 

online (Santoso, 2013). 

Salah satu media sosial yang banyak dipakai oleh tokoh politik untuk 

berkampanye dan mendekatkan diri ke publiknya adalah Twitter. Twitter 

dipandang sangat efektif dalam mendekatkan tokoh politik dengan publiknya, 

khususnya anak muda. Dari Twitter tersebut, bisa dilihat seberapa banyak publik 

yang menaruh perhatian terhadap tokoh tersebut dari seberapa banyak follower 

yang dimiliki tokoh tersebut. Semakin banyak jumlah follower-nya, artinya 

semakin banyak publik yang menaruh perhatian terhadap tokoh tersebut dan 

semakin banyak yang melakukan mention tokoh tersebut, artinya semakin banyak 

pula publik yang ingin berkomunikasi dengan tokoh tersebut. Tweet yang ditulis 

tokoh politik mampu menunjukkan opininya terkait isu-isu politik sehingga 

follower-nya bisa mengetahui bagaimana stand politiknya terhadap suatu isu atau 
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keadaan. Dari sinilah akan terjadi komunikasi dua arah antara tokoh politik 

tersebut dengan para follower-nya (Santoso, 2013). Jadi, tak heran kalau akhirnya 

SBY juga mempunyai akun Twitter seperti yang sudah lama dilakukan oleh 

Obama guna membangun komunikasi dengan para follower-nya. 

Pemanfaatan Twitter sebagai media mendekatkan tokoh politik dengan 

publiknya memang cara baik dan paling murah. Masalahnya adalah bagaimana 

media sosial ini bisa dikelola dengan baik. Dalam melakukan tweet pesan-pesan 

politik, sebaiknya dilakukan dengan kuantitas yang normal karena kalau terlalu 

banyak melakukan tweet per hari, akan mengganggu follower-nya, apalagi 

kualitas pesan politik tersebut rendah (Santoso, 2013).  

PoliticalWave.com memantau dari 6.608 caleg, tercatat sekitar 39 persen 

yang memiliki akun Twitter, dan memanfaatkannya untuk kampanye. Sedangkan 

partai yang memiliki akun Twitter terbanyak adalah Partai NasDem, Partai 

Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan PDIP (Tribun News, 2 April 2014). 

Jadi, salah satu solusi cerdas dan murah dan dapat menghemat anggaran 

parpol adalah dengan memanfaatkan media sosial Twitter dalam kampanye para 

politisi.  

 

E. Metode Penelitian 

E.1.  Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. 

Penelitian kualitatif menurut Moleong (2007:6) adalah penelitian yang bermaksud 

untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian 
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misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik, dan 

dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks 

khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. 

Adapun metode deskriptif menurut Nawawi (1991:63) adalah prosedur 

pemecahan masalah yang diselidiki dengan mengerakkan, melukiskan keadaan 

subyek, obyek penelitian (orang, lembaga, dan lain-lain) saat sekarang 

berdasarkan fakta-fakta yang tampak. Penelitian metode deskriptif kualitatif 

dalam penelitian ini menggunakan pendekatan analisis framing (framing analysis) 

model Gamson dan Modigliani pada pencitraan politisi dalam framing tweet di 

akun twitter @aburizalbakrie. Pendekatan deskriptif kualitatif dilakukan karena 

peneliti mendeskripsikan pencitraan politisi dalam tweet di akun twitter 

@aburizalbakrie dengan menggunakan kerangka framing. Hasil penelitian bukan 

dengan angka tetapi menggunakan kata-kata tertulis. Penelitian ini 

menggambarkan fungsi komunikasi politik mengenai topik yang diangkat dalam 

tweet @aburizalbakrie. 

E.2. Objek Penelitian 

Obyek dalam penelitian ini adalah tokoh partai politik yang telah 

mendeklarasikan diri untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden dalam 

Pemilu 2014, yakni Abu Rizal Bakrie sebagai calon presiden dari Partai Golkar. 

Obyek ini ditentukan secara sengaja dengan alasan tokoh tersebut sebelumnya 

sempat mendapatkan citra yang negatif akibat berbagai kasus yang melibatkan 

namanya, salah satunya adalah kasus terkenal yakni musibah lumpur panas di 

Sidoarjo. Periode pengambilan data pada kedua akun tersebut dalam penelitian ini 
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dilakukan selama 30 hari atau satu bulan sebelum Pemilu Legislatif 2014 

dilakukan pada tanggal 9 April 2014. Sehingga periode penelitian dilakukan pada 

tanggal 9 Maret sampai dengan 8 April 2014.  

E.3. Sumber Data 

a. Sumber Data Primer 

Sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari akun 

twitter tokoh politisi Aburizal Bakrie yakni @aburizalbakrie. Data primer yang 

diperoleh berupa tweet yang dilakukan oleh tokoh tersebut dalam akun twitter-nya 

selama periode penelitian berlangsung. 

b. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku 

literatur, jurnal ilmiah, data dari instansi yang berupa dokumen, peraturan 

perundang-undangan dan informasi lain serta laporan yang terkait dengan masalah 

penelitian ini. 

E.4. Teknik Pengumpulan Data 

Data penelitian juga bisa dikumpulkan dengan metode dokumentasi. 

Dokumentasi dalam penelitian ini adalah teks dan foto dari tweet yang ada dalam 

akun @aburizalbakrie selama periode penelitian berlangsung. Data yang 

dikumpulkan dari teknik dokumentasi ini adalah data utama dari bahan penelitian 

yaitu dengan cara pencatatan atau pengutipan informasi yang di-tweet-kan oleh 

Abu Rizal Bakrie dalam akun twitter @aburizalbakrie. 
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E.5. Teknik Analisa Data 

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang dipakai adalah teknik 

analisis framing dengan mengkonstruksikan fakta dengan menggunakan model 

analisis framing Gamson dan Modigliani. Gagasan Gamson dan Modigliani 

terutama menghubungkan wacana media di satu sisi dengan pendapat umum di 

sisi yang lain. Gamson dan Modigliani penganut konstruksionis. Dalam 

pandangan ini, isu atau peristiwa publik adalah bagian dari konstruksi atas 

realitas. Dalam pandangan Gamson dan Modigliani, wacana media adalah elemen 

yang penting untuk memahami dan mengerti pendapat umum yang berkembang 

atas suatu isu atau peristiwa (Eriyanto, 2002:217). 

Dalam pandangan Gamson dan Modigliani, wacana media ini meneguhkan 

bagaimana publik mengerti dan memahami isu atau peristiwa yang muncul. 

Asumsinya, media adalah salah satu sumber utama bagaimana publik atau 

khalayak mendapatkan informasi dan pengetahuan mengenai peristiwa-peristiwa 

publik. Pengetahuan itu yang dipakai oleh seseorang ketika harus mempersepsi 

peristiwa atau isu yang timbul silih berganti setiap hari (Eriyanto, 2002:218).  

Rumusan atau model Gamson dan Modigliani didasarkan pada pendekatan 

konstruksionis yang melihat representasi media – berita dan artikel, terdiri atas 

package interpretatif yang mengandung konstruksi makna tertentu (Sobur, 

2012:176). Perangkat framing yang dikemukakan oleh Gamson dan Modigliani 

dapat digambarkan sebagai berikut: 
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Gambar 2 
Framing Analysis 

Model William A. Gamson dan Modigliani 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

CONDENSING SYMBOLS 
FRAMING DEVICE 

(Perangkat Pembingkaian) 
REASONING DEVICE 

(Perangkat Penalaran) 
1. Metaphors 

(Perumpamaan atau pengandaian) 
2. Exemplars 

(Mengaitkan bingkai dengan contoh, uraian bisa 
teori atau perbandingan yang memperjelas 
bingkai) 

3. Catchphrases 
(Frase yang menarik, kontras, menonjol dalam 
suatu wacana. Ini umumnya berupa 
jargon/slogan/semboyan) 

4. Depictions 
(Penggambaran atau pelukisan suatu isu yang 
bersifat konotatif. Ilustrasi ini umumnya berupa 
kosa kata, leksikon untuk melabeli sesuatu) 

5. Visual Images 
(Gambar, grafik, citra yang mendukung bingkai 
secara keseluruhan. Bisa berupa foto, kartun 
ataupun grafik untuk menekankan dan 
mendukung pesan yang ingin disampaikan) 

4. Roots 
(Analisis kausal atau sebab 
akibat) 

5. Appeals to Principle 
(Premis dasar, klaim-klaim 
moral) 

Sumber: diadopsi dari Alex Sobur (2012:177) 

MEDIA PACKAGE 
Tweets dalam akun twitter @aburizalbakrie 

CORE FRAME 
(Komponen Pembentuk Citra) 

1. Persepsi 
2. Kognisi 
3. Sikap 
4. Motivasi 
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Media package atau paket media yang dipergunakan dalam analisis framing 

adalah dalam bentuk tweets yang ada dalam akun twitter @aburizalbakrie, maka 

di dalam media package ini terdapat dua struktur: 

1. Core frame (gagasan sentral): Pada dasarnya berisi elemen-elemen inti untuk 

memberikan pengertian yang relevan terhadap peristiwa, dan mengarahkan 

maksud isu yang dibangun condensing symbols (simbol yang “dimampatkan”). 

Oleh karena tujuan penelitian untuk mengetahui pencitraan politisi, maka core 

frame dalam penelitian ini terdiri dari 4 (empat) komponen pembentuk citra 

yakni persepsi, kognisi, sikap, dan motivasi. 

2. Condensing symbols: Adalah hasil pencermatan terhadap interkasi perangkat 

simbolik (framing device dan reasoning device) sebagai dasar digunakannya 

perspektif. Simbol dalam wacana terlihat transparan bila dalam dirinya 

menyusup perangkat bermakna yang mampu berperan sebagai panduan 

menggantikan sesuatu yang lain. 

Konsep ini mengandung dua substruktur: 

a. Framing device : 

Elemen-elemen yang terdapat dalam framing device: 

(1) Metaphors: Dipahami sebagai cara memindah makna dengan 

merelasikan dua fakta melalui analogi, atau memakai kiasan dengan 

menggunakan kata-kata seperti, ibarat, bak, sebagai, umpama, laksana. 

(2) Exemplars: Mengemas fakta tertentu secara mendalam agar suatu sisi 

memiliki bobot makna lebih untuk dijadikan rujukan/pelajaran. 
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Posisinya menjadi pelengkap bingkai inti dalam kesatuan berita untuk 

membenarkan perspektif. 

(3) Catchphrases: Istilah, bentukan, kata, atau frase khas cerminan fakta 

yang merujuk pemikiran atau semangat tertentu. Dalam teks berita, 

catchphrases mewujud dalam bentuk jargon, slogan, atau semboyan. 

(4) Depictions: Penggambaran fakta dengan memaknai kata, istilah, 

kalimat konotatif agar khalayak terarah ke citra tertentu. Asumsinya, 

pemakaian kata khusus diniatkan untuk membangkitkan prasangka, 

menyesatkan pikiran dan tindakan, serta efektif sebagai bentuk aksi 

politik. Depiction dapat berbentuk stigmatisasi, eufemisme, serta 

akronimisasi. 

(5) Visual images: Pemakaian foto, diagram, grafis, table, kartun, dan 

sejenisnya untuk mengekspresikan kesan perhatian atau penolakan, 

dibesarkan-dikecilkan, ditebalkan atau dimiringkan, serta pemakaian 

warna. Visual image bersifat sangat natural, sangat mewakili realitas 

yang membuat erat muatan ideology pesan dengan khalayak. 

b. Reasoning device 

Elemen-elemen yang terdapat dalam reasoning device: 

(1) Roots (analisis kausal): Pembenaran isu dengan menghubungkan suatu 

objek atau lebih yang dianggap menjadi sebab timbulnya atau 

terjadinya hal yang lain. Tujuannya, membenarkan penyimpulan fakta 

berdasar hubungan sebab akibat yang digambarkan atau dibeberkan. 
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(2) Appeal to principle: Pemikiran, prinsip, klaim moral sebagai 

argumentasi pembenar membangun berita, berupa pepatah, cerita 

rakyat, mitos, doktrin, ajaran, dan sejenisnya. Appeal to principle yang 

apriori, sigmatis, simplistik, dan monokausal (nonlogis) bertujuan 

membuat khalayak tak berdaya menyanggah argumentasi. Fokusnya, 

memanipulasi emosi agar mengarah ke sifat, waktu, tempat, cara 

tertentu, serta membuatnya tertutup/keras dari bentuk penalaran lain. 

 




