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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Tahun 2014 ini menjadi tahun yang ramai dengan perbincangan politik. 

Mulai dari pemilihan anggota DPRD sampai pemilihan calon presiden terjadi 

pada tahun 2014 ini. Politik selalu menjadi topik yang menarik untuk dibahas bagi 

masyarakat Indonesia maupun di seluruh dunia. Para tokoh politik di Indonesia 

sendiri selalu menjadi sorotan publik. Para tokoh politik ini mempunyai cara-cara 

tersendiri dalam menciptakan personal branding yang ditujukan untuk 

mendapatkan suara di masyarakat. 

 Personal branding ini sendiri selalu melekat pada orang yang 

bersangkutan. Dengan dibentuknya personal branding tersebut orang bisa dengan 

mudah menilai apakah orang tersebut memiliki nilai yang baik di mata orang lain 

atau malah orang tersebut dinilai buruk. Personal branding perlu dibentuk sedini 

mungkin karena jika kita tidak membentuk sendiri brand kita, maka orang lain 

yang akan membentuknya dengan penilaian-penilaian positif maupun negatif. 

 Industri media massa yang saat ini ada di Indonesia yaitu: buku, surat 

kabar, majalah, radio, film, televisi dan internet juga turut serta membangun 

personal branding para tokoh politik. Buku biografi para tokoh politik banyak 

kita temukan di toko-toko buku. Biografi ini ada juga yang dibentuk menjadi film 

oleh para produser-produser tanah air. Banyaknya media yang menunjang dalam 
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pembentukkan personal branding  ini menguntungkan para tokoh politik. Dengan 

internet misalnya, dalam internet ini ada yang disebut dengan media sosial. Dari 

media sosial ini masyarakat mampu berkomunikasi dengan orang lain secara 

digital dan mudah tanpa susah payah untuk bertatap muka. Media sosial yang 

ramai saat ini di Indonesia adalah: Facebook, Twitter, Path, dan Instagram. 

Media-media sosial ini sendiri memiliki kelebihan sendiri-sendiri seperti facebook 

dengan fasilitas chatnya, twitter dengan fasilitas 140 karakter per tweetnya, Path 

dengan privasinya dan Instagram yang dikhususkan untuk share foto-foto. 

 Twitter di Indonesia sendiri sudah sangat populer, pemakainya mulai dari 

anak-anak sampai ke orang tua. Dengan popularitasnya twitter ini juga tidak 

membatasi jumlah followers suatu akun. Dengan tidak ada batasan dalam jumlah 

followers di twitter ini, banyak orang memanfaatkannya untuk menjual suatu 

produk. Tentu saja ini sebuah pemasaran yang gratis dan mempunyai efek yang 

besar untuk penjualan produknya. 

 Media sosial berperan besar dalam suatu pencalonan di institusi 

pemerintahan yang ada di seluruh penjuru dunia, contohnya: kesuksesan Barrack 

Obama menjadi presiden Amerika Serikat, Kemenangan pasangan gubernur DKI 

Jakarta Jokowi dan Ahok juga tidak luput dari peran media sosial. Pencitraan yang 

dibangun melalui media sosial dinilai sukses karena mereka terpilih menjadi 

petinggi di institusi pemerintahan. 

 Prabowo Subianto dan Joko Widodo atau lebih akrab disapa Jokowi ini 

adalah dua tokoh politik di Indonesia, Prabowo sebagai Ketua Umum Partai 
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Gerindra dan Jokowi yang saat ini menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.Kedua 

tokoh politik ini ikut andil dalam pemilihan calon presiden periode 2014-2019. 

Prabowo Subianto yang memiliki akun @Prabowo08 dan Joko Widodo yang 

mempunyai akun @jokowi_do2 aktif dalam kampanye pemilihan presiden dan 

pemilihan legislatif di Indonesia melalui twitter. Elektabilitas kedua pasangan ini 

juga sangat tinggi terbukti dengan banyaknya followers dari akun tersebut, 

Prabowo Subianto dengan akunnya @Prabowo08 telah memiliki sekitar 1.08 juta 

orang followers, sedangkan akun twitter @jokowi_do2 milik Joko Widodo 

mempunyai followers 1.83 juta orang. Dengan banyaknya orang yang memiliki 

akun twitter di Indonesia, kedua tokoh politik ini berusaha merangkul masyarakat 

dari berbagai kalangan untuk menciptakan personal branding. 

 Joko Widodo dan Prabowo Subianto tentu mempunyai positioning sendiri-

sendiri dalam membentuk personal branding. Positioning sering disebut strategi 

untuk memenangi dan menguasai benak pelanggan melalui produk yang kita 

tawarkan. Berbagai macam model komunikasi pemasaran akan dikeluarkan dari 

kedua belah pihak dengan cara berbeda-beda dilihat dari latar belakang yang 

berbeda tentu saja Prabowo Subianto dan Joko Widodo ini memiliki strategi 

khusus tentang bagaimana cara mereka untuk meyakinkan masyarakat Indonesia 

dalam memenuhi target sebagai calon presiden Indonesia periode 2014-2019. 

Prabowo Subianto yang berasal dari kalangan militer dan Joko Widodo yang 

berlatar belakang dari seorang pengusaha. Ini menjadi suatu hal yang menarik 

untuk dilihat bagaimana cara mereka untuk merangkul masyarakat di Indonesia. 
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 Media sosial kini banyak mengambil andil dalam membentuk kepercayaan 

atau ketidakpercayaan publik terhadap institusi politik atau para politisi. Saat ini 

internet menawarkan kepada masyarakat akses nirkabel untuk informasi apa saja 

di manapun dan kapanpun mereka menginginkannya. Kenyataan bahwa media-

media cetak, televisi, dan radio saat ini juga dimiliki oleh para pengusaha yang 

ingin menjadi politisi ini membuat masyarakat khawatir akan kepercayaannya 

akan disalahgunakan oleh para politisi tersebut. Masyarakat cenderung memilih 

media sosial yang tidak dimiliki oleh politisi dikarenakan pemberitaan yang netral 

dan masyarakat dengan bebas bisa mengakses dan menilai apakah benar para 

politisi tersebut telah mengemban amanat dari rakyat ataukah menyelewengkan 

amanat rakyat untuk kepentingan pribadi. 

 Dari uraian latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk mengungkapkan 

bagaimana cara para calon presiden Indonesia 2014-2019 ini membentuk 

positioning mereka untuk menaikkan citra positif di kalangan masyarakat melalui 

suatu media sosial. Maka judul penelitian ini adalah "Strategi Positioning Calon 

Presiden Republik Indonesia Tahun 2014 Melalui Twitter Dalam Membentuk 

Personal Branding". 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka masalah yang akan 

dibahas dalam penelitian ini adalah:  

1. Bagaimana strategi positioning yang digunakan oleh Calon Presiden Republik 

  Indonesia tahun 2014  dalam membentuk personal branding? 
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2. Berapa banyak prosentase kemunculan tema positioning yang digunakan oleh 

Calon Presiden Republik Indonesia tahun 2014 ini? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk membahas pemecahan masalah dalam 

pokok permasalahan ini yaitu:  

Untuk mengetahui bagaimana strategi positioning dalam akun @Prabowo08 dan 

@jokowi_do2 yang mengacu pada pembentukan personal branding dan untuk 

mengetahui berapa banyak prosentase kemunculan tema positioning. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Praktis 

 Manfaat penelitian ini secara praktis yaitu sebagai sebuah wacana tentang 

bagaimana positioning dalam membentuk personal branding yang nantinya 

penulis harapkan dapat diaplikasikan oleh pembaca. 

1.4.2 Manfaat Akademis 

 Manfaat dari penelitian ini secara akademis diharapkan dapat 

menginformasikan tentang bagaimana positioning dapat membentuk personal 

branding Calon Presiden Republik Indonesia tahun 2014 melalui Twitter. 


