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KATA PENGANTAR 

 
 Alhamdulillahhirobbil’alamin, segala pujian hanya untuk Allah SWT Yang Maha 

pengasih dan Maha Penyayang, karena telah melimpahkan semua keberkahan dan rahmat-Nya 

sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul Busana sebagai citra 

Jokowi-Ahok dalam PILKADA DKI Jakarta periode 2012-2017 dengan baik. Sungguh sebuah 

pengalaman yang cukup memeras pikir, ketika peneliti harus membedah sebuah Citra busana 

dalam sebuah ajang politik dinegri ini, ternyata banyak sekali hal-hal yang tidak disangka dan 

tidak terpikirkan. Hal ini menarik, dan menjadi perhatian peneliti sekali lagi dengan mengambil 

Citra di balik busana kotak-kotak yang berangkat dari study fashion sebagai komunikasi, untuk 

dijadikan obyek penelitian pada skripsi ini. 

Dalam kehidupan sehari-hari kita tidak pernah lepas dari Fashion atau busana, secara 

tidak langsung baik disadari atau tidak, ternyata fashion atau busana telah meyatu dalam sebuah 

proses komunikasi sosial. Seiring dengan perkembangan zaman, busana saat ini tidak hanya di 

gunakan sebagai pelindung tubuh atau sebagai pelengkap saja, namun busana juga digunakan 

sebagai simbol atau tanda untuk memperkenalkan makna serta citra yang ada pada busana 

tersebut. Begitu juga pada busana yang digunakan Jokowi-Ahok dalam kampanye PILKADA 

DKI Jakarta periode 2012-2017, yakni busana kemeja kotak-kotak dan setelan celana jeans. Hal 

ini lah yang menjadi salah satu strategi politik yang di gunakan Jokowi-Ahok guna menarik 

simpati masyarakat DKI Jakarta. Semua di susun sedemikian rupa bukan tanpa karena rencana 

dan konsep yang sangat matang, mengingat Jokowi-Ahok belum begitu dikenal oleh masyarakat 

Jakarta dibandingkan Fauzi bowo yang merupakan penduduk asli Betawi dan sudah lebih dulu 

menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta serta memiliki pendukung atau simpatisan yang sangat 

banyak. Namun Jokowi juga faham tentang berbagai persoalan di Jakarta seperti banjir dan infra 

struktur lainnya yang belum kunjung terselesaikan di era kepemipinan sebelumnya. Maka 

berawal dari sinilah Jokowi ingin membangun suatu citra dan identitas diri melalui tanda dan 

makna busana kemeja kotak-kotak berwarna merah, putih, biru yang dipadukan dengan setelan 

celana jeans, yang diperkuat dengan suatu kebijakan-kebijakan akan perubahan Jakarta yang 

lebih baik atau Jakarta baru. Pembentukan citra merupakan satu bagian integral dari salah satu 

strategi politik. Citra adalah salah satu hal penting yang harus di bangun dalam berkampanye, 

penting nya arti citra sudah tidak di ragukan lagi karena kita mengenal orang lain lewat bentukan 

citra yang di bangun oleh orang tersebut. Di dalam sebuah busana, ada nilai-nilai yang ingin 

dipromosikan atau dikomunikasikan melalui apa yang ditampilkan. Fashion atau busana 

merupakan sebuah bentuk dari ekspresi individualistik. Busana dan pakaian adalah cara yang 

digunakan individu untuk membedakan dirinya sendiri sebagai individu dan menyatakan 

beberapa keunikannya, serta membuka wacana baru bagi kita tentang beberapa makna yang 

tersembunyi dalam busana Jokowi Ahok dalam PILKADA DKI Jakarta periode 2012 -2017.  

 



 

 Berangkat dari fenomena tersebut, peneliti mencoba membongkar makna dari busana 

kemja kotak-kotak dan setelan celana jeans. Peneliti akan menggali setiap tanda yang terdapat di 

dalamnya, dan kemudian menggunakan analisis semiotik Roland Barthes untuk membedah 

maknanya. Pemilihan analisis semiotik sendiri bukan tanpa alasan. Peneliti memilih karena 

kemampuan pendekatan ini memilih dan memilah setiap tanda dalam busana baik berupa unsur 

warna, unsur garis, model kerah dan bahan busana yang kemudian di kaitkan dengan kepribadian 

Jokowi sehingga menimullkan efek positif di masyarakat. Penyusunan skripsi ini sebagai salah 

satu syarat guna memperoleh gelar sarjana komunikasi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik Universitas Muhammadiyah Malang. Peneliti menyadari bahwa tanpa adanya dorongan 

dan bimbingan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak akan terealisir dengan baik. Untuk itu pada 

kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada : 

1. Bapak Drs. Muhadjir Effendi, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang 

2. Bapak Dr. Wahyudi Winaryo, M. Si selaku Dekan FISIP Universitas Muhammadiyah 

Malang. 

3. Bapak Nurudin, S. Sos.,M. Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas 

Muhammadiyah malang. 

4. Bapak Farid Rusman, M. Si selaku pembimbing I yang sangat membantu kelancaran 

penyelesaian tugas akhir ini. 

5. Ibu Widya Yutanti, S. Sos.,MA selaku pembimbing II yang dengan penuh perhatian 

membimbing, memberi saran, dan masukan sehingga skripsi ini dapat tersusun. 

6. Bapak Joko Susilo, S. Sos.,M. Si selaku dosen wali I.Kom B 2006. 

7. Seluruh Bapak/Ibu dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. 

8. Kepada orang tua saya, Ayahanda tercinta yang telah menjadi panutan dalam hidupku. 

Serta Ibunda sebagai tempat keluh kesahku selama ini, dan selalu tiada bosan 

mengingatkanku akan beribadah kepada sang Khaliq. 

9. Buat kakak tercinta, Ratih permnasari terima kasih atas doa, dukungan, dan semangatnya. 

10. My Happy Forever thanks ya buat doa, suppport, perhatian, kasih sayang dan waktunya 

pada saat menemaniku mengerjakan skripsi 

11. Teman-teman angkatan 2006 terima kasih atas kebersamaan dan persahabatan kita  

selama masa-masa kuliah. 

12. Serta semua pihak yang telah membantu dalam penulisan tugas akhir ini. Dan semoga 

bermanfaat. 

 Akhirnya kepada Allah SWT semua penulis kembalikan dan semoga Allah SWT juga 

tidak menutup mata hati kita untuk selalu berbuat yang lebih baik lagi di masa-masa yang akan 

datang, Amin. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Dengan 

selesainya skripsi ini, penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang membaca, 

guna perbaikan pada penulisan lain dikemudian hari. Pada akhirnya penulis harapkan agar karya 

ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis sendiri. 

 

         Malang, 3 April 2013 

       

          Penulis 
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