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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

A. LATAR BELAKANG 

Dewasa ini media telah menjadi kebutuhan primer yang dapat 

memberikan  berbagai macam informasi, baik berita, pendidikan, hiburan, 

maupun politik.  Media  massa sendiri terbagi menjadi tiga kategori, yaitu 

media cetak, media elektronik dan  media online  Keberadaan media dalam 

dunia manusia tidak lepas karena adanya praktek komunikasi, komunikasi 

telah membawa manusia pada arus modern dimana sekarang,  komunikasi 

tidak hanya di lakukan pada satu tempat, waktu dan moment yang sama 

melainkan komunikasi saat ini bisa di lakukan dengan jarak, waktu, dan 

tempat yang berbeda, dapat di katakan komunikasi bisa menembus celah 

ruang dan waktu. Media massa mempunyai peran yang sangat penting bagi 

kehidupan masyarakat. Peran komunikasi sangat menentukan dalam 

penyampaian informasi maupun suatu kebijakan pemerintah. Sejalan dengan 

tingkat perkembangan teknologi komunikasi yang kian pesat, maka metode 

komunikasi pun mengalami perkembangan yang pesat pula. Namun semua itu, 

mempunyai aksentuasi sama yakni komunikator menyampaikan pesan, ide, 

dan gagasan, kepada pihak lain (komunikan), hanya model yang di gunakan 

berbeda-beda.  

Bila dirinci secara lebih kongkrit, metode komunikasi dalam dunia 

kontemporer  saat ini yang merupakan pengembangan dari komunikasi verbal 

dan non-verbal meliputi  banyak bidang, antara lain jurnalistik, hubungan 
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masyarakat, periklanan, pameran/eksposisi, Politik, dan publikasi. Sebuah 

agenda besar dari demokrasi tentunya adalah Pemilu, baik itu Pemilu 

Legislatif  maupun eksekutif (kepala daerah/Presiden). Ketika menjelang 

masa-masa Pemilu begitu riuhnya hiruk pikuk dunia politik di negeri kita dan  

seolah tidak ada yang lain lagi isu di negara ini, walaupun ada namun nuansa 

politis sangat kental di dalam pemberitaan berbagai media. Negara Indonesia 

merupakan negara yang menganut paham demokrasi dimana kedaulatan 

berada di tangan rakyat, namun dalam pelaksanaannya kedaulatan tersebut 

diserahkan kepada wakil-wakil rakyat yang duduk di parlemen. Karena itu 

setiap 5 tahun sekali Indonesia melakukan Pemilihan Umum untuk memilih 

wakil-wakil rakyat yang  akan duduk di lembaga tersebut. Para wakil rakyat 

berasal dari partai politik sebagai wadah penyalur aspirasi rakyat. 

Pemilihan kepala daerah secara langsung ini merupakan konsekuensi 

perubahan tatanan kenegaraan kita akibat Amandemen Undang-Undang Dasar 

(UUD) 1945. Undang-undang baru ini pada dasarnya mengatur mengenai 

penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka melaksanakan kebijakan 

desentralisasi. Hal tersebut dapat dilihat melalui penjabaran dari amanat 

konstitusi pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Gubernur, 

Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintahan Propinsi, 

Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis”. Pelaksanaan PILKADA 

merupakan sebuah peningkatan demokrasi ditingkat lokal, dengan adanya 

demokrasi dalam sebuah negara, berarti dalam Negara tersebut menjalankan 

demokrasi yang menjunjung tinggi aspirasi, kepentingan dan suara rakyatnya.  
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Menjelang Pemilu adalah masa kampanye di mana setiap Parpol atau 

calon  melakukan pendekatan pada massa untuk menarik dukungan. Roger dan 

Storey (dalam Antar Venus, 2004:7) memberi pengertian kampanye sebagai 

serangkaian tindakan komunikasi yang terencana dengan tujuan menciptakan 

efek tertentu pada sejumlah besar khalayak yang dilakuan secara berkelanjutan 

pada kurun waktu tertentu. Perlu diperhatikan bahwa pesan kampanye harus 

terbuka untuk didiskusikan dan dikritisi. Hal ini dimungkinkan karena gagasan 

dan tujuan kampanye pada dasarnya mengandung kebaikan untuk publik 

bahkan sebagian kampanye ditujukan sepenuhnya untuk kepentingan dan 

kesejahtraan umum (public interest). Oleh karena itu isi pesan tidak boleh 

menyesatkan, maka disini tidak perlu ada pemaksaan dalam mempengaruhi.  

Apapun ragam dan tujuannya kampanye, menurut Pfau dan Parrot 

dalam Venus (2004), upaya perubahan yang dilakukan kampanye selalu 

terkait dengan aspek pengetahuan, sikap, dan prilaku. Dalam aspek 

pengetahuan diharapkan akan munculnya kesadaran, berubahnya keyakinan 

atau meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang isu tertentu, yang 

kemudian adanya perubahan dalam ranah sikap. Pada tahap akhir dari 

tujuannya yaitu mengubah prilaku masyarakat secara konkret berupa tindakan 

yang bersifat insidental maupun berkelanjutan. Kampanye dalam Pemilu pada 

dasarnya dianggap sebagai suatu ajang berlangsungnya proses komunikasi 

politik tertentu, yang sangat tinggi intensitasnya, ini dikarenakan dalam proses 

kampanye pemilu, interaksi politik berlangsung dalam tempo yang meningkat. 

Setiap peserta kampanye berusaha meyakinkan para pemberi suara/konstituen, 
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bahwa kelompok atau golongannya adalah calon-calon yang paling layak 

untuk memenangkan kedudukan.  

Dalam pemilu, sangatlah penting seorang kandidat harus memiliki 

citra diri positif. 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. Demikian juga konstituen, faktor yang paling penting dalam 

menciptakan citra atau image adalah media. Hal yang paling penting dalam 

menciptakan citra/image adalah media. Penguasaan media merupakan kunci 

dari pembentukan citra seseorang, sudah tak terhitung jumlahnya orang-orang 

yang dibesarkan oleh media lewat politik pencitraan. Disisi lain, “menguasai” 

media membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Satu space iklan saja bisa 

berharga ratusan juta, belum lagi resiko pemilihan media yang salah. Sehingga 

kandidat dengan anggaran yang “pas-pasan” tidak fokus pada penciptaan 

image. Mereka lebih memilih kampanye langsung dengan mengadakan 

kegiatan kampanye yang mendatangkan sebanyak mungkin pengunjung.  

Dalam membangun citra dan identitas diri dalam ajang pemilu, 

sebenarnya seorang kandidat tidak harus selalu melakukan pendekatan 

“persuasif klasik”, dalam hal ini yang di maksud dengan persuasif  klasik 

adalah pendekatan kepada khalayak dengan mengobral janji-janji belaka, 

menjanjikan sesuatu kebaikan dan kesejahteraan bersama yang di lakukan di 

berbagai media karena pada dasar nya masyarakat Indonesia sudah mengalami 
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satu titik jenuh dimana janji-janji tentang sebuah kesejahteraan dan 

kenyamanan tidak bisa terealisasi dengan baik di era-era sebelumnya. Seperti 

hal nya Pemilihan Gubernur DKI Jakarta putaran ke dua yang berlangsung 

pada tanggal 20 September 2012 antara dua kandidat yang masing-masing 

memiliki reputasi baik di bidang nya yaitu Fauzi Bowo (Foke) dengan 

rivalnya, yakni Joko Widodo (Jokowi) yang pada akhir nya kepemimpinan 

gubernur DKI Jakarta di menangkan oleh kubu Jokowi-Ahok 

Adapun pada masa-masa kampanye kedua pasangan calon ini berusaha 

untuk meyakinkan warga DKI Jakarta bahwa dirinya lah yang layak untuk 

memimpin Ibu Kota Indonesia. Dengan berbagai janji-janji supaya jakarta 

menjadi lebih baik dan mengentaskan segala permasalahan yang ada. Visi dan 

misi yang mereka sampaikan melalui media massa dan turun kebawah 

menemui warga DKI Jakarta untuk berdialog secara langsung memang positif 

namun itu semua akan menjadi sia-sia apabila janji hanyalah janji tanpa 

adanya sebuah action atau tindakan langsung. Pasangan Fauzi–Nahrowi 

berjanji akan melanjutkan program kerja yang selama ini sudah dilaksanakan 

oleh pemerintah daerah dengan cukup baik ketika ia menjabat selama 5 tahun 

terakhir ini, sedangkan pasangan Jokowi–Ahok menjajikan perubahan bagi 

warga Jakarta menjadi lebih baik dengan memperbaiki infrastruktur dan tata 

kota yang efisien sehingga menjadikan Jakarta sebagai kota yang damai, 

tentram dan sejahtera bisa terwujud sebagaimana harapan warga DKI jakarta 

selama ini. Namun ada sesuatu yang cukup menarik ketika masa kampanye 

baik pada putaran pertama maupun putaran kedua pemilihan kepala daerah 
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DKI Jakarta pada tahun ini yang dilakukan oleh pasangan Jokowi–Ahok yaitu 

dengan menggunakan media sosial guna meraih simpati publik, menciptakan 

game online “Selamatkan Jakarta” dan yang paling unik adalah branding 

image dengan memakai baju kotak-kotak berwarna kombinasi merah, putih 

dan biru dalam setiap kampanyenya. Memang jika dilihat sekilas mata, tidak 

ada yang terlalu istimewa dari baju itu namun ketika digunakan oleh seorang 

calon kepala daerah apalagi saat kampanye maka seakan-akan menjadi 

istimewa karena hal ini menunjukan identitas, dan baju kotak-kotak akan 

mengingatkan kita pada sosok jokowi akibat dari proses pembentukkan 

persepsi dengan menggunakan simbol warna dan motif yang terdapat dalam 

baju yang dikenakan jokowi.   

Apalah arti sebuah baju, dalam berbagai bentuk dan bahannya, baju 

memiliki makna pokok sebagai penutup aurat, melindungi dari cuaca dingin 

yang menerpa tubuh kita. Tapi dalam sisi yang lainnya baju juga bisa memberi 

status tersendiri bagi pemakainya. Dalam dunia yang sudah terbentuk 

sedemikian rupa dengan ragam model dan gaya yang fashionable, baju bahkan 

sudah menjadi sebuah industri dan gaya hidup. Model dan bentuk baju 

sebenarnya juga mampu menunjukan cerminan orang yang memakainya. 

Orang yang senang memakai baju kaos oblong bercelana jeans terkesan 

sebagai sosok orang yang simpel dan santai, berjiwa muda dan sporty. Orang 

yang senang memakai baju kemeja panjang, rapi, dan bercelana katun, 

cenderung mencerminkan orang yang serius, formalis dan perfeksionis. 

Apalagi jika disertai dengan jas lengkap, maka kesan formal dan resmi selalu 
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menempel dalam dirinya. Paling tidak orang akan menilainya sebagai pejabat, 

politisi atau profesional atau eksekutif muda di perusahaan swasta. 

Terkadang, demi status dan harga dirinya, seseorang lebih 

mementingkan merk baju yang dikenakannya daripada memperhatikan 

kepantasan dan kepatutan memakainya. Dalam bayangan orang seperti itu, 

penilaian dan pengetahuan orang lain tentang merk tentu menjadi 

perhatiannya. Tapi ada juga orang yang tak memperdulikan merk dan harga 

mahalnya, yang penting enak dipakai, serasi dengan tubuh, dan nyaman dalam 

menjalankan aktifitas. Tapi dalam beberapa waktu ini, baju yang paling heboh 

menyedot perhatian masyarakat di republik ini adalah urusan baju kemeja 

kotak-kotak, entah karena baju ini hadir pada momentum pelaksanaan pilkada 

di negeri ini, atau karena kecerdasan orang yang menggunakan brand image 

politiknya sehimgga menjadikan baju kotak-kotak menjadi fenomenal. Baju 

kotak-kotak yang identik dengan brand image Jokowi dalam Pilkada Jakarta 

menjadi sesuatu yang membuat orang yang berada berhadap-hadapan dengan 

Jokowi (Foke-Nara dan tim suksesnya) gelisah hal ini dikarenakan dalam 

putaran pertama, mereka dibuat kaget dan terperangah dengan hasil akhirnya 

yang ternyata dikalahkan oleh Jokowi., betapa sebuah isu dan brand image 

mampu menarik simpaty dan kristalisasi persepsi publik tentang seorang figur. 

Kemeja kotak-kotak ini mampu linear dengan sosok orang yang 

dimunculkannya yaitu Jokowi. Dengan kemeja kotak-kotak, masyarakat 

secara tidak langsung di ajak berpersepsi dalam sebuah gerakan politik yang 

menggunakan jargon Jakarta Baru (JB), tagline perubahan vis a vis dengan 
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jargon bekerja dengan pengalaman, atau mantar status quo “lanjutkan !” dari 

cagub incumbent Fauzi Bowo (foke).  

Baju dengan model  kemeja kotak-kotak yang di kombinasikan dengan 

setelan celana jeans. Kemeja kotak-kotak mencerminkan philosofi orang yang 

kreatif, menyukai seni, sederhana, dan santai, sedangkan celana jeans 

memiliki history ideologi yakni, menentang dan anti kemapanan, dan juga 

mengekspresikan demokratis. Philosofi dari karakter Jokowi yang oleh media 

sedemikian rupa dimunculkan mendapatkan pembenaran dari simbol baju 

kotak-kotaknya ini. Entah energi apa yang menggerakan warga Jakarta hari 

ini, sehingga urusan baju kotak-kotak saja mampu menggerakan perubahan 

sikap politik yang begitu massif, sehingga mampu menyatukan sebuah opini 

dan persepsi publik tentang  sosok calon pemimpinnya. Mungkin hanya di 

Jakarta ini, ide genuine tentang kemeja kotak-kotak ini mendapatkan 

momentumnya. Sebaba walaupun ada model kotak-kotak ala demokrat di Bali 

ternyata tak booming sebagaimana baju kotak-kotanya ala Jokowi.  

Nampaknya hal inilah yang dimanfaatkan oleh tim sukses Jokowi-

Ahok agar mereka bisa lebih dikenal yaitu salah satunya dengan membuat 

simbol-simbol yang mampu menjadi ciri khas dari pasangan tersebut. 

Berdasarkan Kamus Umum Bahasa Indonesia bahwa simbol atau lambang 

adalah semacam tanda, lukisan, perkataan, lencana dan sebagainya yang 

menyatakan sesuatu hal atau mengandung maksud tertentu. Oleh karena itu, 

Jokowi hendak menyampaikan maksud tertentu dalam rangka meningkatkan 

citra positif terhadap dirinya melalui simbol-simbol. Kini baju kotak-kotak 



 9 

yang dikenakan jokowi bukan saja sebagai suatu kebutuhan primer yang 

melekat ditubuh, namun lebih dari itu baju tersebut sudah menjadi simbol dan 

tanda yang menyampaikan suatu informasi kepada orang lain sehingga bersifat 

komunikatif serta dapat mewakili sesuatu yang lain dari apa yang dapat 

dibayangkan. 

B. RUMUSAN MASALAH 

Dari latar belakang di atas, bisa di dapatkan rumusan masalah sebagai 

berikut “Bagaimana Citra busana kemeja kotak-kotak dan setelan celana Jeans 

Jokowi-Ahok dalam Pilkada DKI Jakarta periode 2012-2017?” 

 

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

1. Tujuan penelitian  

Tujuan Penelitian ini adalah untuk menginterpretasikan makna 

tanda yang terdapat pada busana kotak-kotak dan celana jeans dalam 

membangun citra dan identitas diri Jokowi pada Pilkada DKI Jakarta 

periode 2012-2017   

2. Manfaat Penelitian 

a) Secara Akademis 

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan atas 

wawasan serta bahan referensi bagi mahasiswa komunikasi pada 

jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan 

semiotika. Sehingga dapat memberikan pengetahuan tentang 

Representasi busana sebagai citra dalam PILKADA DKI  
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b) Secara Praktis  

Diharapkan dapat menjadi kerangka acuan bagi calon legislatif 

dan partai politik  agar dapat meningkatkan kreativitas, keunikan 

dalam membentuk suatu identitas diri di ajang pemilu dalam menarik 

massa atau simpatisan dan penelitian ini bisa menjadi refrensi baru 

bagi khalayak ramai bahwa tidak selamanya pencitraan dalam pemilu 

bernuansa money politik, dan diharapkan dapat membantu dalam 

memahami makna tentang representasi  

 

D. TINJAUAN PUSTAKA 

1. Pencitraan 

Pemaknaan citra merupakan hal yang abstrak. Dimana citra tidak 

dapat diukur secara sistematis tetapi wujudnya bisa dirasakan baik positif 

maupun negatif. Penerimaan dan tanggapan baik positif maupun negatif 

tersebut datang dari publik atau khalayak sasaran pada khususnya dan 

masyarakat luas pada umumnya. Citra terbentuk atas proses akumulasi 

dari tindakan maupun perilaku individu yang kemudian mengalami suatu 

proses untuk terbentuknya opini publik yang luas.  

Citra pada dasarnya berakar dari nilai-nilai kepercayaan yang 

secara nyatanya diberikan secara individual dan merupakan pandangan 

atau persepsi. Seorang tokoh populer (public figure) dapat menyandang 

citra baik atau buruk. Kedua hal tersebut bersumber dari citra-citra yang 

berlaku dan terbentuk dari hal yang dilakukan tokoh tersebut baik bersifat 

positif maupun negatif. 
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Pencitraan pada diri seorang public figure terbentuk oleh 

pencitraan diri yang sengaja diolah sedimikan rupa dengan harapan 

mendapat citra positif di mata publik atau masyarakat luas. Akan tetapi 

pencitraan tersebut tidak selalu menghasilkan opini publik yang sesuai 

dengan apa yang diharapkan oleh pelaku pencitraan. Keberagaman latar 

belakang, status sosial dan ekonomi, perbedaan pengalaman, serta aspek-

aspek lain dapat mempengaruhi pemaknaan akan pencitraan yang 

dibangun.  

Pencitraan pribadi, terkait dengan pembentukan pencitraan diri 

pada sosok pemimpin merupakan hal penting yang menjadi program 

kampanye pada kegiatan politik pada umumnya. Dalam upaya untuk 

pengenalan, pembentukan, maupun penguatan citra diri pada publik perlu 

adanya suatu eksistensi diri sebagai politisi yang baik. Tokoh populer 

tidak otomatis akan dipilih maupun disukai khalayak atau publik. 

Dikarenakan popularitas tidak selalu berbanding lurus dengan 

elektabilitas. Oleh karena itu, pencitraan dalam hal ini sangatlah 

dibutuhkan.  Melalui pencitraan dapat didistribusikan informasi-informasi 

mengenai diri tokoh tersebut.  

Para pemimpin yang dikenal otentik pun tetap harus berupaya 

meng-up grade dirinya dalam kompetisi politik langsung. Iklan hanyalah 

salah satu cara, sedangkan otentitas kepemimpinan adalah proses. 

Pemimpin yang otentik terlihat dari track record-nya. Publik yang sadar 
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akan melihat secara keseluruhan, menghitung plus-minusnya (McGannon, 

dalam Mahyudin, 2009: 148). 

2. Komunikasi Politik 

Komunikasi memelihara dan menggerakkan kehidupan manusia, 

sebagai penggerak dan alat yang menggambarkan aktivitas masyarakat dan 

peradaban; yang dapat mengubah naluri menjadi inspirasi melalui berbagai 

proses untuk menjelaskan, bertanya, memerintah, dan mengawasi. 

Komunikasi berperan besar dalam suatu proses guna mengkoordinasikan 

segala hal yang terkait dengan kehidupan.  

Komunikasi bukan sekedar penerusan informasi dari suatu sumber 

kepada orang lain maupun publik. Komunikasi dapat dikatakan sebagai 

suatu peciptaan kembali suatu gagasan. Hal tersebut dilakukan melalui 

penggunaan symbol slogan, tema, maupun hal-hal lain yang dapat 

mengkomunikasikan kepada masyarakat atau publik.  

Komunikasi melukiskan evolusi makna. Makna adalah sesuatu 

yang diciptakan, ditentukan, diberikan, dan bukan sesuatu yang diterima. 

Jadi komunikasi bukanlah suatu reaksi terhadap sesuatu, juga bukan 

interaksi dengan sesuatu, melainkan suatu transaksi yang didalamnya 

orang menciptakan dan memberikan makna untuk menyadari tujuan 

orang-orang itu (Barnlud, dalam Nimmo, 2005:6). 

Politik seperti komunikasi, dimana politik dan komunikasi sama-

sama melibatkan pembicaraan. Pembicaraan dalam hal ini memiliki arti 

yang luas, dimana pembicaraan dilakukan melalui perkataan baik secara 
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lisan maupun tertulis, simbol, gambar, gerakan, sikap tubuh, dan hal-hal 

lain yang dapat diartikan sebagai bahasa baik verbal maupun non-verbal. 

Politik adalah pelbagai kegiatan dalam suatu sistem politik yang 

menyangkut proses penentuan tujuan dan pelaksanaan seluruh masyarakat 

melalui pengambilan keputusan berupa nilai, ide, dan norma, kepercayaan 

dan keyakinan seseorang atau kelompok terhadap suatu kejadian dan 

masalah politik yang dihadapinya (Budiharsono, 2003:2).  

Politik dilakukan melalui kegiatan-kegiatan yang terorganisir dan 

tersistematis dengan tujuan tertentu. Proses komunikasi politik yang 

terorganisir dan tersistematis dengan baik berdasar pada proses 

komunikasi maupun pembicaraan yang terstruktur. Dari proses 

komunikasi politik tersebut tercipta suatu proses penyaluran informasi. 

Komunikator dalam komunikasi politik tersebut mengutarakan baik secara 

verbal maupun non-verbal hal-hal tertentu dan dengan tujuan tertentu.  

Politik adalah sebuah pembicaraan atau lebih tepatnya, kegiatan 

politik adalah berbicara. Politik tidak hanya pembicaraan, juga tidak 

semua pembicaraan adalah politik. Akan tetapi hakekat pengalaman 

politik, dan bukan hanya kondisi dasarnya, ialah bahwa politik adalah 

kegiatan berkomunikasi antara orang-orang (Mark Roelofs dalam Nimmo, 

2005:8). 

3. Politik Pencitraan 

Ruang-ruang publik yang termasuk di dalam berbagai media, 

menjadi ruang ekspresi yang tidak terlepas dari berbagai manuver, taktik, 
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dan strategi politik yang dilakukan oleh elit politik. Teknik pemasaran 

politik dengan mengemas citra sosok personal kerap digunakan dalam 

praktek politik pencitraan (politics of image) untuk menciptakan opini 

publik. Politik citra mendistorsi hubungan-hubungan langsung penguasa 

dan rakyat. Para elit politik akan terus membangun citra dan tujuannya 

hanya satu, yaitu mendapatkan kekuasaan (Sudrijanta, 2009:234).  

Penciptaan opini publik dalam dunia politik pencitraan mengarah 

pada narasi yang dikonstruksikan sedemikian rupa dengan bahasa, tidak 

sekedar untuk melukiskan suatu fenomena atau lingkungan, tetapi juga 

dapat mempengaruhi cara melihat lingkungan sekitar. Implikasinya, 

bahasa juga dapat digunakan untuk memberikan akses tertentu terhadap 

suatu peristiwa atau tindakan, misalnya dengan menekankan, 

mempertajam, memperlembut, mengagungkan, melecehkan, 

membelokkan, atau mengaburkan peristiwa atau tindakan tersebut.  

Politik pencitraan mengarah pada diskontinuitas antara citra politik 

dan realitas politik, sehingga teknologi pencitraan mengkonstruksi 

semacam realitas kedua (second reality) yang didalamnya kebenaran 

dimanipulasi. Sebuah strategi penyamaran tanda dan citra. Citra politik 

menjelma menjadi kekuatan utama dalam mengendalikan wacana politik 

sehingga di dalamnya kini tidak hanya terdapat kekuatan pengetahuan, 

tetapi juga menjelmanya kekuatan citra (power/image) sebagai kekuatan 

politik.  
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Bagi suatu kekuatan politik, sikap sebuah media, entah netral atau 

partisipan, adalah menentukan, terutama untuk tujuan-tujuan pencitraan 

dan opini publik. Sebab, di satu pihak ujung dari komunikasi politik 

adalah mengenai citra ini, yang banyak bergantung pada cara media 

mengkonstruksi kekuatan politik itu.Sedangkan di pihak lain, media massa 

mempunyai kekuatan yang signifikan dalam komunikasi politik untuk 

mempengaruhi khalayak (Hamad. 2004:30).  

Dalam dunia bisnis, citra atau merk produk tertentu menentukan 

laku tidaknya produk tersebut di pasar konsumen. Apakah pencitraan itu 

sesuai dengan kualitas produknya dan dapat menjual produk tersebut 

sebanyak-banyaknya.  Tidak berbeda jauh dengan pencitraan dalam dunia 

bisnis, politik pencitraan juga sangat penting agar politisi mendapatkan 

perolehan suara atau dukungan masyarakat melalui berbagai cara, strategi, 

dan media.  

Pencitraan saat ini bukanlah hal yang asing di masyarakat. 

Khususnya pada dunia politik saat ini, pencitraan merupakan aspek yang 

vital guna mendukung perolehan jumlah suara, dukungan maupun simpati 

masyarakat. Oleh karenanya, banyak para elit politik yang menggunakan 

pencitraan diri maupun kelompoknya guna memperoleh dukungan 

masyarakat. 

4. Kampanye politik sebagai teater 

Pendekatan Goffman (1959) berintikan pandangan bahwa, ketika 

manusia berinteraksi dengan sesamanya, ia ingin “mengelola” kesan yang 
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ia harapkan tumbuh pada orang lain. Untuk itu, setiap orang melakukan 

“pertunjukan” bagi orang lain. Kehidupan diibaratkan teater interaksi 

sosial di atas panggung yang menampilkan peran-peran yang di mainkan 

oleh para aktor politik. Seringkali sang aktor melakukan pengelolahan 

kesan (impression management) itu tanpa sadar, namun ada kalanya juga 

sengaja untuk meningkatkan status sosialnya di mata orang lain, atau demi 

kepentingan financial atau politik tertentu. Menurut Goffman (1959), 

kehidupan sosial itu dapat di bagi menjadi “wilayah depan” (front region) 

dan “wilayah belakang” (back region). Wilayah depan adalah tempat atau 

peristiwa sosial yang memungkinkan individu menampilkan peran formal 

atau bergaya, sebaliknya, wilayah belakang adalah tempat atau peristiwa 

sosial yang memungkinkannya mempersiapkan di wilayah depan. Wilayah 

depan ibarat “panggung depan” (Front stage) yang di tonton khalayak, 

sedangkan wilayah belakang ibarat “panggung belakang”  (back stage)  

atau kamar rias tempat pemain sandiwara bersantai, mempersiapkan diri 

atau berlatih untuk memainkan perannya di panggung depan. Kebanyakan 

atribut milik (busana, mobil, tempat tinggal) dan perilaku manusia di 

gunakan untuk presntasi diri, termasuk cara berjalan, dan berbicara, secara 

tidak langsung untuk member tahu orang lain siapa kita dan 

mengendalikan pengaruh yang akan di timbulkan busana, penampilan, dan 

kebiasaan kita terhadap org lain dengan memandang kita sebagai orang 

yang ingin high class atau low profile. 
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5. Marketing Politik 

Di era multipartai seperti sekarang ini, marketing politik menjadi 

kebutuhan yang tidak terelakkan. Bukan hanya partai-partai baru dan 

relatif kecil pendukungnya yang memerlukan marketing politik guna 

mengontrol citra dan popularitasnya agar dapat memperoleh suara yang 

memadai, tetapi juga partai-partai besar yang telah eksis dan mapan pun 

tidak bisa meremehkan kehadiran instrumen yang satu ini. Ini kalau 

mereka tidak ingin suaranya tergerus atau melorot posisinya pada pemilu. 

Aktivfitas  marketing politik pun sudah merambah ke media massa, baik 

cetak, online maupun elektronik. Pemilih dalam hal ini lebih 

mengutamakan kemampuan partai politik atau calon kontestan dalam 

program kerjanya.  

Program kerja atau  „platform‟ partai bisa dianalisis dalam dua hal 

yakni : (1) kinerja partai di masa lampau  (back ward looking), dan (2) 

tawaran program untuk menyelesaikan permasalahan nasional yang ada 

(forward-looking). Pemilih tidak hanya melihat program kerja atau 

„platform‟ partai yang berorientasi ke masa depan, tetapi juga 

menganalisis apa saja yang telah dilakukan oleh partai tersebut di masa 

lampau. Kinerja partai atau calon kontestan biasanya termanivestasikan 

pada reputasi dan „citra‟ (image) yang berkembang di masyarakat. Selain 

itu, informasi teoritis yang berkaitan dengan Marketing Politik kurang 

populer di kalangan paraktisi politik, dan pengamat politik, baik di daerah 

maupun di perguruan tinggi. Akhir-akhir ini marketing sudah banyak 
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diterapkan dalam politik,  institusi politik pun membutuhkan pendekatan 

alternatif untuk membangun hubungan dengan, konstituen dan masyarakat 

luas, dalam hal ini marketing sebagai disiplin ilmu yang berkembang 

dalam dunia bisnis  yang di asumsikan berguna bagi institusi politik.  

Di Indonesia marketing politik disinyalir mulai digunakan sejak 

tahun 1990-an. Tapi di dunia, marketing politik digunakan sejak 

sebelumnya Perang Dunia II, yaitu pertama kali pada tahun 1917 ketika 

Partai Buruh di Inggris meresmikan Departemen Publikasi dibantu oleh 

agen publikasi Egerton Wake. Sedangkan di Amerika Serikat pertama kali 

digunakan pada tahun 1926 ketika pesan politik dilakukan melalui media 

cetak seperti poster pamflet, koran dan majalah (Firmanzah, 2007). 

Kemenangan Jokowi dan Ahok tidak bisa terlepas dari marketing politik. 

Artinya, kemengan Jokowi Ahok adalah kemengan marketing politik 

karena berhasil membentuk berbagai makna politis dalam pikiran para 

pemilih yang menjadi orientasi perilaku yang akan mengarahkan pemilih 

untuk memilih kontestan terentu. Makna politis inilah yang menjadi output 

penting marketing politik, menentukan pihak mana yang akan di coblos 

para pemilih di bilik suara. 

Beberapa elemen dari marketing politik, terdiri dari : Person, 

Policy, Party, dan Pull marketing. Pertama, figur (person) atau ketokohan 

kandidat yang bertarung dalam pilkada, kualitas (person) dapat dilihat dari 

dimensi kualitas instrumental, dimensi simbolis dan fenotipe optis. 
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Langkah selanjutnya adala memasukkan faktor diferensiasi sebagai 

identitas atau brand identity ke dalam strategi pemasarannya. Kejelian 

Jokowi bersama timnya memanfaatkan situasi lagi lagi terbukti. Jika 

kompetitor bangga memajang atribut partai politik atau Parpol sebagai 

barisan pendukungnya, Jokowi justru bertindak sebaliknya. Segala bentuk 

atribut partai tidak dikenakan dalam kampanye. Jokowi memilih untuk 

mengaplikasikan ide orisinil yang baru ssbagai identitasnya, yaitu kotak 

kotak. Sebagai ide brilian guna menyamakan kesan netralitas yang 

merangkul semua golongan mwski khalayak mengetahui parpol 

pengusungnya. Namun kotak kotak Jokowi dalam strategi pemasaran 

politik sukses menyebarkan nuansa baru dari pada suara parpol. Klop 

dengan slogan yang di usungnya yakni Jakarta Baru. Strategi pemasaran 

Jokowi yang mumpunio itu juga terbukti applicable. Situasi dan kondisi 

publik yang bimbang terlanda krisisn kepercayaan pimpinan menjadi 

bingkai sempurna untuknya.     

a. Konsep Marketing Politik (Political Marketing)   

Pada dasarnya political marketing adalah strategi kampanye 

politik untuk membentuk serangkaian makna politis tertentu dalam 

pikiran para pemilih. Serangkain makna politis yang terbentuk dalam 

pikiran para pemilih menjadi oreantasi perilaku yang akan 

mengarahkan pemilih untuk memilih kontestan tertentu. Makna politis 

inilah yang menjadi output penting political marketing yang 

menentukan pihak mana yang akan dicoblos oleh para pemilih. 
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Sejatinya marketing dan politik adalah dua disiplin ilmu yang bertolak-

belakang. Rasionalitas marketing mengacu pada persaingan dengan 

tujuan memenangkannya secara efektif. Pada titik ini marketing 

menjadi media untuk meraih keuntungan semaksimal mungkin  

Sebaliknya rasionalitas politik bergerak pada tataran proses 

menciptakan tatanan masyarakat yang ideal melalui sistematisasi 

perebutan kekuasaan. Di era multipartai seperti sekarang ini, marketing 

politik menjadi kebutuhan yang tidak terhindarkan. Bukan hanya 

partai-partai baru dan relatif kecil pendukungnya yang memerlukan 

marketing politik guna mengontrol citra dan popularitasnya agar dapat 

memperoleh suara yang memadai, tetapi juga partai-partai besar yang 

telah eksis dan mapan pun tidak bisa meremehkan kehadiran instrumen 

yang satu ini. Ini kalau mereka tidak ingin suaranya tergerus atau 

melorot posisinya pada pemilu mendatang. Inilah kemudian yang 

menjadi dasar pemikiran dikawinkannya marketing dengan politik, 

metode dan pendekatan yang terdapat dalam ilmu marketing dapat 

membantu institusi politik untuk membawa produk politik, distribusi 

produk politik, kepada publik dan menyakinkan bahwa produk 

politiknya lebih unggul dibandingkan dengan pesaing. Pengunaaan 

metode marketing dalam bidang politik dikenal sebagai marketing 

politik (political marketing), dalam marketing politik yang ditekankan 

adalah pengunaaan  pendekatan  dan metode marketing untuk 

membantu politikus dan partai politik agar lebih efesien dan lebih 
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efektif membangun dua arah dengan konstituen dan masyarakat,  

hubungan ini diaartikan secara luas, dari kontak fisik selama periode 

kampanye sampai dengan komonikasi tidak langsung melalui 

pemberitaan di media massa. 

Marketing politik telah menjadi suatu fenomena, tidak hanya 

dalam ilmu politik, tetapi juga memunculkan beragam pertanyaan para 

marketer yang selama ini sudah terbiasa dalam konteks dunia usaha.  

Tentunya terdapat beberapa asumsi yng mesti dilihat untuk tidak 

memahami marketing politik,  karena konteks dunia politik memang 

banyak mengandung perbedaan dengan dunia usaha,  politik berbeda 

dengan produk retail, sehinga akan berbeda pula muatanya yang ada 

diantara keduanya, politik terkait erat dengan pernyataan sebuah nilai. 

Tidak hanya itu, aktivitas marketing politik pun sudah merambah ke 

media massa, baik cetak, online maupun elektronik. Beberapa parpol 

pasang iklan dikoran-koran serta tokoh-tokohnya mulai 

mengkampanyekan kelebihan dan keunggulan partainya di media 

elektronik. Bahkan, beberapa figur anggota calon legislatif secara 

diam-diam menjalin kerjasama dengan lembaga riset tertentu untuk 

mengukur kansnya lolos sebagai anggota legislatif.  

Jika dipetakan, aktivitas marketing politik yang dilakukan oleh 

partai politik dan para tokohnya itu rata-rata baru sebatas pemanfaatan 

peran media massa (publikasi) dan riset pasar/politik. Untuk riset 

politik, sudah lama dimanfaatkan oleh elit parpol atau kandidat parpol 
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yang maju dalam Pilkada, dan riset untuk para caleg baru menjelang 

Pemilu 2009 saat ini. Kekhawatiran akan rusaknya sistem sosial akibat 

perkawinan ini tampaknya ingin disanggah oleh Firmanzah (2007) 

dengan mengutip statement O‟Cass yang berkisar pada kontekstualitas 

marketing. Marketing kata O‟Cass secara filosofis menjadi suatu tools 

untuk mengetahui apa yang diinginkan dan dibutuhkan masyarakat 

(baca: pemilih).  

Agar marketing politik dapat efektif, maka partai politik atau 

politisi harus mampu merumuskan satu fokus atas sasaran yang akan 

dituju. Partai politik harus mampu mengenali konstituennya, 

simpatisannya dan terus menerus mengamati apa yang dilakukan oleh 

para pesaingnya. Dengan demikian, maka partai politik akan mampu 

merumuskan ”Citra Target” yang diinginkan dan mempunyai fokus 

dalam membidik targetnya. Karena itu, pemahaman awal terhadap 

Marketing Politik yang diberikan ketika perkuliahan disosialisasikan 

ke kalangan masyarakat level menengah ke bawah dapat memberikan 

informasi dan stimulus berupa dukungan seluruh kalangan masyarakat 

untuk terlibat dalam memotivasi masyarakat dan pengurus Partai 

politik untuk meningkatkan pemahaman pemilu. Melalui penelitian ini, 

diharapkan dapat membuka wacana baru mengenai Marketing Politik 

dalam sebuah pendekatan baru dalam memenangkan  baik dalam 

pemilihan presiden, Gubernur, Bupati, DPD, dan lain-lain. Adapun 

konsep Marketing politik  dalam domain politik sebagai berikut : 
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1) Oriantasi Pasar 

Dalam iklim persaingan, entitas yang melakukan persaingan harus 

mengahadapi kenyataan bahwa mereka bersaing untuk 

memperebutkan konsumen, untuk memenangkan persaingan dalam 

politik, partai harus memuaskan kebutuhan masyarakat luas, 

kebutuhan yang dimaksud tentu kebutuhan politik, masyarakat 

membutuhkan produk politik seperti program kerja, idiologi, 

harapan dan figur pemimpin yang dapat memberikan rasa pasti 

untuk menghadapi masa depan, tidak hanya itu, politik  juga harus 

mampu menyakinkan, masyarakat bahwa inilah cara yang dapat 

menyelesaikan masalah pada masa kini. 

2)  Orentasi Persaingan 

Kondisi multi partai semakin meningkatkan kesadaran akan 

persaingan yang sehat, bebas kolosi dan intervensi pemerintah 

terbukti telah membuat partai partai politik mengahadapi kenyataan 

bahwa mereka harus bersaing langsung dengan para lawan atau 

pesaing. Persaingan sangat dibutuhkan oleh partai politik karena 

beberapa hal. Pertama melalui persangan  partai dapat 

mengevaluasi secara objektif apakah yang mereka lakukan sudah 

benar atau tidak,  benar atau tidaknya dilihat melalui perolehan 

suara sendiri jika dibandingkan dengan rival utama mereka, apabila 

perolehan suara mereka lebih tinggi dibandingkan dengan rival, 
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apabila perolehan suara lebih tinggi di bandingkan dengan pesaing 

utama, berarti pemilih partai tersebut memiliki nilai dibandingan 

dengan yang lain, persaingan dibutuhkan untuk terus memotivasi 

partai politik agar berusaha lebih bagus dan tidak mudah puas 

dengan apa yang telah di raih. 

3) Oreantasi Konsumen 

Hal penting yang harus dimiliki oleh partai adalah kemampuan 

alam menilai dan mengevaluasi siapa konsumen mereka. Pemilih 

menurut popkin (1994) akan memilih partai atau kandidat yang 

memiliki kedekatan idiologi dan kebijakan. Partai atau kandidat 

harus memiliki hubungan erat terkait aktivitas dengan masyarakat, 

konsumen dalam hal ini masyarakat harus ditampung aspirasinya 

dan diterjemahkan dalam bentuk program kerja, masyarakat adalah 

inspirasi dan ide untuk mengetahui apa yang dibutuhkan oleh 

masyarakat. Kemenangan partai politik dalam setiap pemilu dan 

terpilihnya kepala daerah dan menang dalam pemilukada tidak 

terlepas dari  marketing politik (Firmanzah, 2009: 120). Inilah 

kemudian yang menyebabkan mereka berhasil membentuk citra 

yang baik di banding para kompetitornya atau para kontestan yang 

lain. Hal ini terlihat dalam kutipan pada bab kata pengantar oleh 

firmanzahdalam buku Marketing Politik Antara Pemahaman dan 

Realitas. Marketing politik tidak bisa lepas dari produk dan proses 
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penyampaian produk marketing politik. (Adnan Nursal, 2004: 

205). 

6. Fashion Sebagai Media Komunikasi 

Fashion dan pakaian merupakan suatu bentuk dari komunikasi. 

Dalam fashion, ada yang sering disebut dengan fashion design, yaitu 

aktifitas merancang sebuah pakaian seperti layaknya merancang sebuah 

karya seni lukis yang merupakan sebuah karya visual layaknya sebuah 

lukisan atau patung yang dirancang sedemikian rupa untuk menunjukan 

maksud dan tujuan yang ingin disampaikan oleh pemakai fashion. Untuk 

memahami fashion dan pakaian sebagai komunikasi tidak cukup hanya 

memahami komunikasi sebagai sekedar pengiriman pesan. Seperti pada 

prinsip dasarnya bahwa komunikasi merupakan proses, yaitu dipandang 

sebagai suatu proses dimana seseorang menyatakan pada sesuatu pada 

orang lain dengan menggunakan satu atau lebih medium atau saluran 

dengan berbagai efeknya.  

Fashion dan busana tidak bisa lepas dari kehidupan manusia. 

Busana sendiri merupakan indikator dimana dapat dijadikan symbol 

modernisasi, nasionalisme atau pun agama. Dalam satu sisi, pakaian, 

fashion adalah komunikasi non verbal karena tidak mengunakan kata-kata 

ataupun tertulis. Tetapi kalau kita lihat dari sisi komunikasi merupakan 

“interaksi sosial melalui pesan” (Fikse,1990:2), seseorang akan 

mengirimkan pesan kepada orang lain melalui pakaian atau fashion yang 

ia kenakan, seseorang akan memilih pakaian apa yang akan ia kenakan 
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berdasarkan pengalaman sehari-hari, suasana hati, siapa yang ditemui dan 

sebagainya. Ini menjelaskan bahwa pakaian dan fashion merupakan bagian 

dari komunikasi. Fashion dan pakaian pada dasarnya berfungsi sebagai 

penutup, perlindungan, kesopanan dan daya tarik.  

Kini fashion sudah menjadi bagian dari gaya hidup, karena fashion 

terkini seseorang bisa menunjukan kualitas gaya hidupnya. Fashion bisa 

dimaknai sebagai upaya memahami suatu bentuk budaya yang 

dipresentasikan melalui citra yang ditampilkan. Untuk memaknai sebuah 

fashion diperlukannya penanda dan petanda yang berfungsi pada sebuah 

tingkatan yang berbeda. Tingkatan tersebut dijelaskan dalam artian 

perbedaan tipe-tipe maknanya, yaitu pemaknaan secara denotatif dan 

konotatif. Secara semiologis tanda denotatif dianggap sebuah penanda dan 

tanda konotatif dianggap sebuah petanda  

Tingkatan secara konotasi atau penanda yang bisa kita pahami dari 

sebuah fashion adalah sebuah makna yang dapat dijelaskan sebagai suatu 

kata atau citra yang membuat orang berpikir atau merasa, atau sebagai 

asosiasi bahwa sebuah kata atau citra adalah untuk seseorang. Petanda dari 

penanda bervariasi bagi setiap orang. Mereka dapat berbeda jenis dari 

kelamin, gender, usia, kelas sosial, pekerjaan, dan ras. Perbedaan itu dapat 

menghasilkan dan mendorong perbedaan konotasi bagi kata atau citra. 

Dalam fashion, ada nilai-nilai yang ingin dipromosikan atau 

dikomunikasikan melalui apa yang ditampilkan. Fashion merupakan 

sebuah bentuk dari ekspresi individualistik. Fashion dan pakaian adalah 
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cara yang digunakan individu untuk membedakan dirinya sendiri sebagai 

individu dan menyatakan beberapa keunikannya. 

Fashion dan pakaian juga sering digunakan untuk menujukan nilai 

sosial atau status, dan orang kerap membuat penilaian terhadap nilai sosial 

atau status orang lain berdasarkan apa yang dipakai orang tersebut. 

Fashion juga mendefinisikan peran sosial yang dimiliki seseorang. Pakaian 

yang berbeda, jenis pakaian yang berbeda, yang dikenankan oleh orang 

yang berbeda, memungkinkan adanya interaksi sosial yang berbeda pula. 

Fashion dan pakaian juga kerap digunakan untuk menunjukan nilai 

ekonomi atau status seseorang. Kini fashion menyusup ke dalam ideology 

konsumen, menanamkan cara pandang untuk melihat fashion sebagai gaya 

hidup dan merek adalah salah satu bagian dari fashion, maka merek 

dianggap adalah gaya hidup masa kini. Fashion adalah sebuah fenomena 

komunikatif dan cultural yang digunakan oleh suatu kelompok untuk 

mengkonstruksi dan mengkomunikasikan identitasnya, karena fashion 

mempunyai cara non verbal untuk memproduksi dan mempertukarkan 

makna dan nilai-nilai. Fashion sebagai aspek komunikatif dan fungsional 

tidak hanya sekedar karya seni akan tetapi fashion juga dipergunakan 

sebagai symbol untuk membaca status seseorang dan cerminan budaya 

yang dibawa. 

7. Semiotik 

Semiotika adalah ilmu yang mempelajari tentang tanda. Tanda-

tanda tersebut menyampaikan suatu informasi sehingga bersifat 
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komunikatif. Keberadaannya mampu menggantikan sesuatu yang lain, 

dapat dipikirkan, atau dibayangkan. Cabang ilmu ini semula berkembang 

dalam bidang bahasa, kemudian berkembang pula dalam bidang desain 

dan seni rupa. Semiotika berasal dari kata Yunani semeion, yang berarti 

tanda. Ada kecenderungan bahwa manusia selalu mencari arti atau 

berusaha memahami segala sesuatu yang ada di sekelilingnya dan 

dianggapnya sebagai tanda. Ferdinand de Saussure merumuskan tanda 

sebagai kesatuan dari dua bidang yang tidak bisa dipisahkan seperti halnya 

selembar kertas yaitu bidang penanda (signifier) atau bentuk dan bidang 

petanda (signified): konsep atau makna. Berkaitan dengan piramida 

pertandaan ini (tanda penanda petanda), Saussure menekankan dalam teori 

semiotika perlunya konvensi sosial, di antaranya komunitas bahasa tentang 

makna satu tanda. Berdasar rumusan Saussure adalah satu kata 

mempunyai makna tertentu disebabkan adanya kesepakatan sosial di 

antara komunitas pengguna bahasa tentang makna tersebut.  

Sementara itu, Charles Sanders Pierce, menandaskan bahwa kita 

hanya dapat berpikir dengan medium tanda. Manusia hanya dapat 

berkomunikasi lewat sarana tanda. Tanda dalam kehidupan manusia bisa 

tanda gerak atau isyarat. Lambaian tangan yang bisa diartikan memanggil 

atau anggukan kepala dapat diterjemahkan setuju. Tanda bunyi, seperti 

tiupan peluit, terompet, genderang, suara manusia, dering telpon. Tanda 

tulisan, di antaranya huruf dan angka. Bisa juga tanda gambar berbentuk 

rambu lalu lintas, dan masih banyak ragamnya. Merujuk teori Pierce, maka 
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tanda dalam gambar dapat dilihat dari jenis tanda yang digolongkan dalam 

semiotik, diantaranya: ikon, indeks dan simbol. Ikon adalah tanda yang 

mirip dengan objek yang diwakilinya. Dapat pula dikatakan, tanda yang 

memiliki ciri sama dengan apa yang dimaksudkan.  

Simbol merupakan tanda berdasarkan konvensi, peraturan, atau 

perjanjian yang disepakati bersama. Simbol baru dapat dipahami jika 

seseorang sudah mengerti arti yang telah disepakati sebelumnya. 

Contohnya, Garuda Pancasila bagi bangsa Indonesia adalah burung yang 

memiliki perlambang yang kaya makna. Namun bagi orang yang memiliki 

latar budaya berbeda, seperti orang Eskimo, misalnya, Garuda Pancasila 

hanya dipandang sebagai burung elang biasa. Di dalam praktik bahasa, 

sebuah pesan yang dikirim kepada penerima pesan diatur melalui 

seperangkat konvensi atau kode, Kode pertama yang berlaku pada teksteks 

ialah kode bahasa yang digunakan untuk mengutarakan teks yang 

bersangkutan. Kode bahasa itu dicantumkan dalam kamus dan tata bahasa. 

Selain itu, tekseks tersusun menurut kode-kode lain yang disebut kode 

sekunder, karena bahannya ialah sebuah sistem lambang primer, yaitu 

bahasa. Sedangkan struktur cerita, prinsip-prinsip drama, bentuk-bentuk 

argumentasi, sistem metrik, itu semua merupakan kode-kode sekunder 

yang digunakan dalam teksteks untuk mengalihkan arti. Roland Barthes 

mengelompokkan kode-kode tersebut menjadi lima kisi-kisi kode, yakni 

kode hermeneutik, kode semantik, kode simbolik, kode narasi, dan kode 

kebudayaan. Penjelasannya sebagai berikut: Kode Hermeneutik, yaitu 
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artikulasi berbagai cara pertanyaan, tekateki, respons, enigma, 

penangguhan jawaban, akhirnya menuju pada jawaban. Atau dengan kata 

lain, Kode Hermeneutik berhubungan dengan tekateki yang timbul dalam 

sebuah wacana. Siapakah mereka? Apa yang terjadi? Halangan apakah 

yang muncul? Bagaimanakah tujuannya? Jawaban yang satu menunda 

jawaban lain. Kode Semantik, yaitu kode yang mengandung konotasi pada 

level penanda. Misalnya konotasi feminitas, maskulinitas. Atau dengan 

kata lain Kode Semantik adalah tandatanda yang yang ditata sehingga 

memberikan suatu konotasi maskulin, feminin, kebangsaan, kesukuan, 

loyalitas.  

Kode Simbolik, yaitu kode yang berkaitan dengan psikoanalisis, 

antitesis, kemenduaan, pertentangan dua unsur, skizofrenia. Kode Narasi 

atau Proairetik yaitu kode yang mengandung cerita, urutan,narasi atau 

antinarasi. Kode Kebudayaan atau Kultural, yaitu suara-suara yang bersifat 

kolektif, anomin, bawah sadar, mitos, kebijaksanaan, pengetahuan, 

sejarah, moral, psikologi, sastra, seni, legenda. Kita semua seringkali 

menggunakan makna tetapi sering kali pula kita tidak memikirkan makna 

itu. Yang disebut makna menurut Saussure tidak dapat ditemukan pada 

unsur itu sendiri, melainkan pada keterkaitannya dengan unsur lain. Semua 

makna budaya diciptakan dengan menggunakan simbolsimbol. Menggigil 

bisa diartikan dan dapat pula menjadi simbol ketakutan, kegembiraan atau 

yang lainnya. Mencengkeram gigi, mengerdipkan mata, menganggukkan 

kepala, menundukkan tubuh, atau melakukan gerakan lain yang 
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memungkinkan, semuanya dapat merupakan simbol. Salah satu cara yan 

digunakan para pakar untuk membahas lingkup makna yang lebih besar 

adalah dengan membedakan makna denotatif dengan makna konotatif. 

Spradley menjabarkan makna denotatif meliputi halhal yang ditunjuk oleh 

katakata (makna referensial).  

Sedangkan menurut Pierce, tahap denotatif, yaitu mencatat semua 

tanda visual yang ada. Misalnya, ada gambar manusia, binatang, pohon, 

rumah. Warnanya juga dicatat, seperti merah, kuning, biru, putih, dan 

sebagainya. Pada tahapan ini hanya informasi data yang disampaikan. 

Sementara Saussure mengidentifikasikan makna denotatif sebagai 

maknamakna yang dapat dipelajari pada fisik bendabenda (prinsip 

anatomis, material, fungsional). Makna konotatif meliputi semua 

signifikansi sugestif dari simbol yang lebih daripada arti referensialnya. 

Menurut Pierce, dalam tahapan konotatif, kita membaca yang tersirat. 

Contohnya, gambar wajah orang tersenyum, dapat diartikan sebagai suatu 

keramahan, kebahagiaan. Tetapi sebaliknya, bisa saja tersenyum diartikan 

sebagai ekspresi penghinaan terhadap seseorang. Untuk memahami makna 

konotatif, maka unsurunsur yang lain harus dipahami pula. Sedangkan 

catatan Saussure menyebutkan bahwa makna konotatif adalah 

maknamakna lebih dalam (idiologis, mitologis, teologis) yang melatari 

bentuk-bentuk fisik. Busana sebagai fenomena kultural adalah suatu 

praktik pemaknaan yang berlangsung di dalam kehidupan sehari-hari yang 

turut membentuk kebudayaan sebagai suatu sistem pemaknaan. Dalam 
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analisis semiotik, tanda (sign) adalah suatu entitas yang tersusun dari dua 

bagian yang tak terpisahkan, yakni penanda (signifier atau signifiant) dan 

petanda (signified atau signifie). Menurut Ferdinand de Saussure, sebuah 

tanda merupakan kesatuan dari dua bidang yang tak dapat dipisahkan 

seperti halnya selembar kertas yaitu bidang penanda (signifier) atau bentuk 

dan bidang petanda (signified) atau makna (Piliang, 2003 : 171) Penanda 

mengacu pada petanda, yang selanjutnya mengacu pada referensi atau 

realitas. Dalam pandangan Saussurean, makna adalah apa-apa yang 

ditandakan (petanda), yaitu kandungan isi (Piliang, 2003: 175). Penanda 

merupakan elemen tanda yang bersifat kasat mata, fisik atau material, 

sedangkan petanda merupakan konsep mental atau makna yang diacu oleh 

penanda. Kedua elemen ini bersama-sama membentuk tanda verbal 

maupun tanda visual. Melihat hal ini jelas, bahwa busana dengan bagian-

bagiannya merupakan penanda yang berkait dengan petanda-petanda 

sebagai sesuatu yang memiliki makna. Dengan kata lain bagian-bagian 

yang membentuk busana dapat diperlakukan sebagai tanda-tanda yang 

tersusun dari penanda dan petanda (Sobur, 2004 : 105-106).  

8. Semiotik Secara Arbitrer 

Secara arbitrer, dapat ditemui perbedaan langue dan parole sebagai 

berikut, misalnya mobil dan perabot rumah tangga (mebel). Pada mobil, 

langue terdiri dari suatu kesatuan bentuk dan bagian yang detail namun 

strukturnya berbeda-beda seperti yang tampak pada berbagai prototipe 

(model asli). Disini jumlah parole sangat terbatas, karena kebebasan 
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memilih model sangat terbatas, dalam satu model dapat  divariasikan 

dengan berbagai warna dan hiasan serta model yang ada hanya dua atau 

tiga model. Pelaksaan penggunaan langue dan parole dianalogikan pada 

waktu penggunaannya. Pada waktu penggunaan tersebut dapat 

diaktualisasikan berbagai bentuk yang berasal dari langue tersebut. Hal itu 

dapat melalui tahapan-tahapan tertentu dalam praktik penggunaannya. 

Sistem terakhir yang akan dibicarakan, yaitu perabot rumah tangga 

(mebel), juga dapat menjadi objek semantik. Langue terbentuk dari aturan-

aturan dalam menggabungkan unsur-unsur yang berbeda dalam tahap 

penyusunan ruangan (dekorasi). Sedangkan parole terbentuk dari variasi 

yang dapat dilakukan para pemakai pada suatu unsur.  

Fenomena linguistik memegang peran penting, yaitu konotasi, 

perkembangan sistem makna tahap kedua, yang merupakan parasit dari 

bahasa sebenarnya. Sistem tanda yang kedua ini adalah langue, dalam 

hubungan ini berkembang wujud parole, idiolek, struktur ganda. Untuk 

menentukan kelompok wujud langue dan kelompok wujud parole 

memiliki sistem yang kompleks atau mengandung konotasi (kedua sifat 

tidak saling meniadakan). Masalah linguistik tidak dapat diikuti lagi dan 

perlu diubah. Masalah pertama berkaitan dengan asal-usul sistem, yaitu 

dialektik antara lange dan parole. Lange dipersiapkan bukan oleh massa 

yang berbicara, tetapi oleh suatu kelompok penentu (pengambil 

keputusan). Tanda bersifat arbirer karena tanda merupakan buatan dan 

dibentuk oleh keputusan sepihak. Mengenai “logo-teknik”, pemakai 
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bahasa mengikuti bahasa, mengambil “pesan” di dalam parole, tetapi tidak 

turut mempersiapkan. Kelompok penentu yang menetapkan sistem (dan 

perubahan-perubahannya). Secaralebih rinci, linguistic pada dasarnya 

membedakan tingkat ekspresi (E)dan tingkat isi (C) yang keduanya 

dihubungkan oleh sebuah relasi (R). Kesatuan dari tingkat-tingkat dan 

relasinya ini membentuk sebuah sistem (ERC). Sistem demikian ini dapat-

didalam dirinya sendiri-menjadi unsur sederhana dari sebuah sistem kedua 

yang berakibat memperluasnya.  

9. Ideologi dan Tanda 

Teori ideologi sebuah praktek yang dikembangkan oleh Louis 

althusser, marxisgenerasi kedua orang kedua yang dipengaruhi gagasan-

gagasan Saussure dan freud, dan orang yang membawa teoriteori struktur 

dan teori teori tak kesadaran untuk menunjang teori marx yang lebih 

bersifat ekonomistik, bagi marx, ideology merupakan suatu konsep yang 

relative langsung. Ideology merupakan sarana yang digunakan untuk 

ideide kelas yang bekuasa sehingga bisa diterima oleh keseluruhan 

masyarakat sebagai alami dan wajar. Semua pengetahuan adalah berbasis 

kelas: pengetahuan dituliskan didalam asalusul kelasnya dan bekerja untuk 

melebihkan kepentingan kelasnya.  

Marx memahami bahwa para anggota kelas kelas susb kordinat, 

yakni kelas pekerja, di giring untuk memahami pengalaman social dan 

relasi social mereka sehingga memahami mereka sendiri dengan 

menggunakan serangkaian gagasan yang bukan miliknya sendiri, yang 
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datang dari kelas yang kepentingan ekonomi, social dan politiknya 

bertolak belakang dengan mereka Menurut Marx, ideologi borjuis menjaga 

para para pekerja atau kaum proletar, tetap berada dalam kesadaran palsu. 

Kesadaran kita ditentukan oleh masyarakat tempat kita dilahirkan, bukan 

oleh alam atau psikologi individu. Konsep ideology sebgai kesadaran 

palsu sangat penting dalam teori marx karena tampaknya hal ini 

menjelaskan mengapa mayoritas dalam teori kapitalis menerima sebuah 

system social yang tak menguntungkan mereka.  

Namun marx yakin bahwa realitas ekonomi lebih berpengaruh, 

setidknya dalm jangka panjang, dibandingkan dengan ideology. Teori 

Althusser tentang ideology sebagai praktek merupakan pengembangan dari 

teori marx tentang ideology sebagai kesadaran palsu, namun dengan tetap 

menekankan peran ideology dalam menjaga kekuasaan minoritas atas 

mayoritas lewat saranasaran non koersif. Marxis generasi kedua dari eropa 

lainnya adalah Antonio Gramsci yang memperkenalkan bidang ini dalam 

istilah lainhegemoni, yang dalam hal ini mungkin kita pikir ideology 

sebagai pejuanga, secara singkat hegemoni secara terus menerus menimpa 

kesepakatan diklangan kaum minoritas terhadap system yang 

menempatkan mereka sebagai subkordinat. Salah satu strategi hegemoni 

yang penting adalah mengkonstruksi “anggapan umum” (common sense). 

Bila gagasan kelas berkuasa bisa diterima sebagai anggapan umum makan 

tujuan ideologinya tercapai dan kerja ideologisnya tersembunyi. 
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10. Funsgi Fashion dan Pakaian Sebagai Simbol Politis 

Masyarakat dibentuk berdasarkan pakaian. Apa yang dimaksud 

dengan pernyataan tersebut adalah merupakan fungsi pakaian, busana atau 

baju dalam konteks yang membuat masyarakat memungkinkan jadi bagian 

dari produksi dan reproduksi relatif dari suatu masyarakat.  

Bekerjanya suatu kekuasaan dalam suatu masyarakat sangat jelas 

terkait pada status sosial dan ekonomi. Jelaslah bahwa fashion dan pakaian 

pun terkait erat dengan bekerjanya kekuasaan. Roach dan Echer (dalam 

Ibrahim, 2006:92) menunjukkan bahwa dandanan sudah sejak lama 

memiliki tempat di istana kekuasaan, dan meski ditekankan bahwa baik 

fashion maupun non atau anti-fashion bisa dianalisis dalam artian apa yang 

ditunjuk dengan dandanan itu, mana yang sendirinya bukan fashion yang 

bisa digunakan untuk mengilustrasikan bekerjanya kekuasaan 

Fashion dan pakaian berimplikasi terhadap bekerjanya dua jenis 

atau konsepsi  tentang kekuasaan yang berbeda. Hal ini bisa diberi 

karakteristik sebagai kekuasaan dan kekuasaan. Kata kekuasaan pertama 

merujuk pada kekuasaan negara, pemerintah atau kekuasaan partai politik, 

sedangkan kekuasaan kedua menunjuk pada belerjanya kekuasaan di 

kalangan orang-orang dalam skala yang jauh lebih kecil (Ibrahim, 

2006:93) 

Roach dan Echer (dalam Ibrahim, 2006:93) menunjukkan bahwa 

Napoleon memperkenalkan kembali jenis jenis busana yang merupakan 

symbol symbol Negara dari rezim lama untuk mendukung legitimasi 
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kekaisaranya. Mode mode pakaian dari rezim sebelumya digunakan disini 

dalam upaya untuk memberikan legitimasi pada rezim baru dengan 

membajak beberapa kebesaran rezim sebelumnya. 

Satu contoh dari fashion yang digunakan untuk kekuasaan politik 

bisa dilihat dati penggunaan bintik bintik kecantikan di inggris pada abad 

kedelapan belas. Jelaslah bahwa preferensi politik bisa ditunjukkan pada 

masa itu dengan mengenakan bintik kecantikan seseorang itu apakah dari 

sayap kiri atau sayap kanan.   

E. Definisi Konseptual 

1. Pesan 

Kata Pesan, yang dalam kosa kata bahasa Inggris disebut message oleh 

Effendi (1995), didefinisikan sebagai seperangkat lambang bermakna 

yang disampaikan oleh komunikator (Effendi, 1995:18). Dalam 

penelitian ini seperangkat lambang yang dimaksud, bisa tersembunyi 

dalam kode-kode, ilustrasi dan konvensi-konvensi yang dikonstruksi 

melalui Busana yang meliputi : warna, motif, cara berbusana Sedangkan 

komunikator, tentu ditujukan pada Cagub, Cawagub, tim sukses 

(Jokowi), dan partai pengusung. 

2. Pilkada 

Pilkada sebagai suatu proses transaksi political trading dalam jangka 

panjang dapat dikategorikan sebagai political investment. Agar tidak 

terjadi kolaborasi kohesif-negatif antara pemilih dengan kandidat setelah 

kemenangan dicapai yang akan syarat dengan politik balas budi 
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(rewarding politics) dan berpotensi KKN, dibutuhkan adanya 

accountable politics, yakni etika politik yang diinstitusionalisasikan 

dengan kekuatan hukum positif bersanksi (law enforcement). Jika tidak 

terbangun moral politik yang baik dan benar, sukses pilkada hanya 

dalam pelaksanaan pilkada (3 bulan) akan tetapi tidak menghasilkan 

pemimpin yang sukses membangung pasca pilkada (5 tahun). Kandidat 

terpilih diharapkan mampu membangun hubungan dengan konstituen 

dalam jangka panjang dengan jaringan berskala translokal. Sangat 

memungkinkan apabila sukses (memimpin dengan baik, dan mengelola 

administrasi dengan benar), akan mempermudah membangun political 

marketing 

3. Kampanye         

Kampanye umumnya dilakukan dengan slogan, pembicaraan, barang 

cetakan, penyiaran barang rekaman berbentuk gambar atau suara, 

simbol, pada sistem politik totaliter, otoliter, kampanye sering dan biasa 

dilakukan kedalam bentuk tindakan teror, intimidasi, propaganda atau 

dahwah. Kampanye dapat juga dilakukan melalui internet. Untuk sebuah 

rekayasa Pencitraan kemudian berkembang menjadi upaya persamaan 

pengenalan sebuah gagasan atau isu kepada suatu kelompok tertentu 

yang diharapkan mendapatkan feedback, timbal balik atau tanggapan. 

Pesan dari kampanye adalah penonjolan ide bahwa sang kandidat atau 

calon ingin berbagi dengan pemilih. Pesan sering terdiri dari beberapa 

poin berbicara tentang isu-isu kebijakan. Poin2 ini akan dirangkum dari 

http://id.wikipedia.org/wiki/Intimidasi
http://id.wikipedia.org/wiki/Propaganda
http://id.wikipedia.org/wiki/Dakwah
http://id.wikipedia.org/wiki/Rekayasa
http://id.wikipedia.org/wiki/Citra
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ide utama dari kampanye dan sering diulang untuk menciptakan kesan 

abadi kepada pemilih. Dalam banyak pemilihan, para kandidat partai 

politik akan selalu mencoba untuk membuat para kandidat atau calon 

lain menjadi "tanpa pesan" berkaitan dengan kebijakannya atau berusaha 

untuk pengalihan pada pembicaraan yang tidak berkaitan dengan poin 

kebijakan atau program. Sebagian besar strategis kampanye menjatuhkan 

kandidat atau calon lain yang lebih memilih untuk menyimpan pesan 

secara luas dalam rangka untuk menarik pemilih yang paling potensial. 

Sebuah pesan yang terlalu sempit akan dapat mengasingkan para 

kandidat atau calon dengan para pemilihnya atau dengan memperlambat 

dengan penjelasan rinci programnya.  

4. Busana 

Busana adalah penanda peradaban manusia, maka fashion menunjuk 

pada  gaya berbusana yang meliputi pakaian, alas kaki, dan aksesoris 

yang menjadi mode, trend atau cara berbusana yang dianggap indah 

menurut cita rasa suatu kelompok atau komunitas tertentu yang menjadi 

pemakainya. Fungsi asasi dari busana mencakup aspek biologis dan 

psikologis. Secara biologis busana berfungsi untuk melindungi tubuh 

dari berbagai faktor eksternal yang mungkin akan merusak tubuh 

5. Simbol 

Secara etimologi, simbol (symbol)berasal dari kata Yunani”symballein” 

yang berarti melemparkan bersama suatu (benda, perbuatan) dikaitkan 

dengan satu ide. Menurut Herusatoto dalam Menurut Herusatoto dalam 
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Alex Sobur (2003155) ada pula yang menyebutkan “Sybolos” yang 

berarti tanda atau cirri yang memeberitahukan sesuatu hal kepada 

seseorang. Biasanya symbol terjadi berdasarkan metonimi, yakni nama 

untuk benda lain yang berasosiasi atau menjadi atributnya (misalnya 

sikaca mata untuk orang yang berkacamata) dan metafora, yaitu 

pemakaian kata atau ungkapan lain untuk obyek atau berdasarkan kias 

atau persamaan ( misal kaki gunung, kaki meja, berdasarkan kias pada 

kaki manusia ) (Alex Sobur 2003155)  

6. Semiotika 

Semiotika adalah studi tentang tanda dan segala yang berhubungan 

dengannya, cara berfungsinya, hubungannya dengan tanda-tanda lain, 

pengirimannya, dan penerimaannya oleh mereka yang menggunakannya. 

Analisis semiotika berupaya untuk menemukan makna tanda termasuk 

hal-hal yang tersembunyi di balik sebuah tanda (teks, iklan, berita). 

Dalam penelitian ini, analisis semiotika yang dipakai adalah analisis 

semiotika Roland Barthes yang tersiri atas, denotatif, konotatif, mitos 

dan ideologi 

7. Tanda 

Menurut Saussure dalam kosa kata semiotika tanda, khusunya tanda 

kebahasaan, merupakan entiras psikologis yang bersisidua atau berdwi 

muka, terdiri atas unsure penanda(citrabunyi) dan petanda ( konsep). 

Kedua elemen tanda tersebut sungguhsungguh menyatu dan salaing 

bergantung satu sama lain. Kombinasi dari suatu konsep ( Signifie= 
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Petanda ) dan Suatu citra bunyi (significant=Penanda) inilah yang 

kemudian yang menghasilkan tanda.  

 

F. Metode Penelitian 

1. Pendekatan Penelitian 

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian interpretatif 

kualitatif. Interpretatif adalah mencari makna sedangkan data kualitatif 

(data yang tidak terdiri atas angka-angka) melainkan berupa pesan-pesan 

non-verbal (gambar) atau symbol busana yang digunakan Joko Wi dalam 

kampanye Pilkada. 

Dalam penelitian kualitatif, kemampuan peneliti dalam memahami 

masalah yang akan diteliti terutama referensi literatur terhadap berbagai 

fenomena empirik yang relevan dengan apa yang akan menjadi subjek 

studi menjadi tumpuan utama. Meskipun dalam penelitian kualitatif 

realitas dalam fenomena sosial harus tetap dipandang dari subjeknya 

sendiri dan bukan dari sudut penelitinya sehingga peneliti tidak kehilangan 

objektifitasnya  

 

2. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengumpulan  data yang  digunakan  sesuai  dengan 

permasalahan ini yaitu 

a. Dokumentasi 

Peneliti mengumpulkan data-data yang berupa informasi dari catatan-
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catatan penting, artikel, buku baik dari lembaga atau organisasi 

maupun dari perorangan yang berkaitan dengan penelitian untuk lebih 

mempersahih atau memperkuat data yang didapat berkaitan dengan 

penelitian. Teknik ini didapatkan untuk mendapatkan data sekunder 

b. Studi Pustaka 

Melaui pencarian literatur – literatur untuk mencari informasi yang 

penting dan mengumpulkan data – data yang diperoleh dapat 

disesuaikan dengan teori – teori yang ada 

3. Teknik Analisa Data 

Analisis data dilakukan dengan cara periset sebagai instrumen riset 

memberi makna kepada data berdasarkan tingkat reliabilitas dan validitas 

data menggunakan cara berfikir induktif yaitu cara berpikir yang berangkat 

dari hal-hal yang khusus (fakta empiris) menuju hal-hal umum (tataran 

konsep). 

Data yang diperoleh di lapangan melalui observasi, dokumen, studi 

kepustakaan dan literatur diklasifikasikan ke dalam kategori-kategori 

tertentu dengan mempertimbangkan kevalidan, memperhatikan 

kompetensi subjek penelitian, dan melakukan triangulasi berbagai sumber 

data. Setelah diklasifikasikan, periset melakukan pemaknaan terhadap 

data. Pemaknaan ini merupakan prinsip dasar riset kualitatif, yaitu bahwa 

realitas ada pada pikiran manusia, realitas adalah hasil konstruksi manusia. 

Analisis data dalam penelitian ini berdasarkan model semiotika Roland 
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Barthes mengenai makna denotasi, makna konotasi, mitos, dan ideologi 

dari tanda-tanda visual.  

Dengan menggunakan analisis semiotika Roland Barthes, symbol, 

tanda dan visual dianalisis ke dalam komponen-komponen semiotika, yaitu 

elemen signifikasi dua tahap (makna denotasi, makna konotasi, dan mitos). 

Kemudian dihubungkan dengan ideologi yang menghadirkan kritik sosial. 

Data yang telah dipilih kemudian dianalisa dengan landasan teori 

yang telah ditentukan sebelumnya. Langkah-langkah yang akan diambil 

dalam menganalisa data adalah sebagai berikut: 

a. Menganalisa hubungan antara penanda (signifier) dengan petanda 

(signified); antara bentuk atau ekspresi penggunaan motif warna 

busana dengan makna yang terkandung di dalamnya. 

b. Menganalisa denotasi dan konotasi dari motif busana kemeja kotak 

kotak dan celana jeans. 

c. Menganalisa power relation antara komunikator – khalayak yang 

terkandung di dalam kampanye. 

d. Menganalisa retorika yang dipakai. 

e. Kemudian dari analisa-analisa tersebut disimpulkan dalam sebuah 

simpulan 

 

 

 

 

  


