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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang 

Di dalam dunia ini manusia selalu hidup berdampingan oleh satu sama 

lain. Manusia juga sering di sebut sebagai makhluk sosial yang sudah menjadi 

kodrat untuk berkomunikasi. Komunikasi merupakan hal yang mendasari 

hidup ini agar kita selalu berinteraksi dengan orang lain. Fungsi komunikasi 

sebagai komunikasi sosial setidaknya menandakan bahwa komunikasi itu 

penting untuk membangun konsep diri kita, aktualisasi diri, untuk 

kelangsungan hidup, untuk memperoleh kebahgiaan, terhindar dari tekanan 

dan ketegangan antara lain lewat komunikasi yang bersifat menghibur, dan 

memupuk hubungan dengan orang lain
1
. Maka dari itu, manusia tidak akan 

pernah lepas dari komunikasi. Melalui komunikasi kita bisa belajar ntuk 

bekerja sama dengan individu lain atau kelompok lain. Manusia yang tidak 

pernah berkomunikasi bisa di katakan adalah “manusia tersesat” karena dia 

tidak akan tahu apa yang terjadi di lingkungan sekitar dan menata hidup untuk 

bersosialisasi dengan individu lain. 

Seiring berkembangnya teknologi, komunikasi bisa dilakukan dengan 

mudah. Banyak media-media yang bisa di gunakan untuk berkomunikasi 

                                                           
1 Dedy Mulyana, Pengantar Ilmu Komunikasi  (Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2005) p.5 
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dengan orang lain. Fotografi merupakan salah satu media komunikasi visual 

yang tercipta seiring berkembanganya teknologi komunikasi. Fotografi 

menyampaikan pesannya melalui pesan simbolik yang bisa di maknai berbeda 

oleh masing-masing personal yang melihatnya. Komunikasi adalah suatu 

proses simbolik menyebutkan bahwa salah satu kebutuhan pokok manusia 

adalah kebutuhan simbolisasi atau penggunaan lambang
2
. Lambang atau 

simbol adalah sesuatu yang digunakan untuk menunjukkan sesuatu, 

berdasarkan kesepakatan sekelompok orang
3
. Lambang bisa muncul di mana-

mana dalam kehidupan manusia dan manusia bisa menemukan lambang yang 

sudah di sepakati secara universal, seperti rambu-rambu lalu lintas. Berawal 

dari sebuah kebiasaan kita melihat dan memaknai lambang dalam kehidupan 

sehari-hari, secara tidak sengaja kita melakukan proses komunikasi melalui 

gambar yang bisa di sebut komunikasi visual.  

Fotografi merupakan salah satu produk komunikasi visual. Asal mula 

fotografi berasal dari yunani yang dalam bahasa yunani yaitu : photos yang 

artinya cahaya dan graphos yang artinya lukis. Jika diartikan secara sederhana 

fotografi adalah melukis dengan cahaya. Serta secara umum, fotografi bisa 

diartikan suatu proses atau metode untuk menghasilkan gambar atau foto dari 

suatu obyek dengan merekam  pantulan cahaya yang mengenai obyek tersebut 

pada media yang peka cahaya. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada 

                                                           
2 Ibid., p.83 
3 Ibid., p.84 
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cahaya, berarti tidak ada foto yang bisa dibuat. Alat paling populer untuk 

proses ini adalah kamera. 

Di indonesia, dunia fotografi masuk pertama ada di tahun 1841, saat 

seorang pegawai kesehatan Belanda bernama Juriaan Munich mendapat 

perintah dari Kementerian Kolonial untuk mendarat di Batavia dengan 

membawa dauguerreotype. Munich diberi tugas mengabadikan tanaman-

tanaman serta kondisi alam yang ada di Indonesia sebagai cara untuk 

mendapatkan informasi seputar kondisi alam. Karena latar inilah, fotografi 

mulai berkembang di Indonesia. Ialah Kasian Cephas, warga lokal asli yang 

dilahirkan pada tanggal 15 Februari 1844 di Yogyakarta. Cephas sebenarnya 

adalah asli pribumi yang kemudian diangkat sebagai anak oleh pasangan 

Adrianus Schalk dan Eta philipina Kreeft, lalu disekolahkan ke Belanda. 

Cephas-lah yang pertama kali mengenalkan dunia fotografi ke Indonesia. 

Nama Kassian Cephas mulai terlacak dengan karya fotografi tertuanya buatan 

tahun 1875
4
. Sampai saat ini perkembangan fotografi masih berjalan. 

Penggunaan media fotografi sebagai media komunikasi visual sudah sangat 

mudah kita temukan. Mulai dari pusat perbelanjaan, jalan raya, dan rumah 

sendiri yang berfungsi sebagai pemanis ruangan. Fotografi mempunyai tempat 

khusus di dalam sebuah media massa. Foto merupakan alat untuk memperkuat 

penyampaian berita atau yang sering kita sebut foto jurnalistik. Foto bisa 

merekam peristiwa yang aktual dan membentuk sebuah citra di dalamnya. 

                                                           
4 Handout Materi Dunia Fotografi ORDAS (Orientasi Dasar), JUFOC (Jurnalistik Fotografi Club) 2008 
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Foto bisa membuat kita berimajinasi bahwa kita seolah-olah kita terlibat di 

dalamnnya. Kita di ibaratkan penikmat media massa sedang hadir dan terlibat 

secara langsung apa yang sedang terjadi dan di beritakan. 

Sebuah foto jurnalistik harus memuat unsur 5W+1H (What, Where, 

When, Who, Why, dan How). Unsure tersebut juga bisa di terapkan dalam 

berita tulis. Perbedaannya terletak dalam bentuk visual, foto mempunyai 

kelebihan dalam menyampaikan unsur how, bagaimana peristiwa itu 

terjadi.memang unsur how di tuangkan dalam bentuk tulisan namun foto lebih 

bisa menguraikan dan menceritakan lebih baik
5
. Perbedaan mendasar bahasa 

tulis dan bahasa gambar adalah bahasa tulis memerlukan proses membaca 

yang teliti dan pemahaman yang kemudian bisa mengerti maksud tulisan 

tersebut. Namun, bahsa gambar bisa langsung memberi dampak. Pemahaman 

pesan terjadi melalui penglihatan. Secara langsung gambar menciptakan 

persepsi mengenai kejadian tertentu. Bahasa gambar bisa menimbulkan 

respons lebih cepat daripada bahasa gambar. 

Buku “Split Second Split Moment” adalah sebuah kumpulan foto 

terbaik karya Julian Sihombing, dengan momentum-momentum yang sangat 

bagus dan di kemas dengan komposisi fotografi yang bagus. Julian mencoba 

untuk mengambil foto dengan momen yang daramatik
6
. Kumpulan foto di 

kemas secara apik tersebut merupakan kumpulan foto peristiwa-peristiwa 

                                                           
5 Atok Sugiarto, Paparazzi; Memahami Fotografi Kewartawanan (Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2005), p. 

22. 
6 Prakata oleh Ilham Khoiri dalam buku Split second, Split Moment karya Julian Sihombing, p.25 
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yang terjadi di luar Indonesia dan juga Indonesia mulai dari peristiwa tahun 

baru, sepak bola era galatama sampai divisi utama, social, kebudayaan, dan 

tidak kalah menariknya adalah dunia politik Indonesia di era presiden 

Soeharto, presiden Megawati dan Presiden Susilo Bambang Y. Foto-foto 

beberapa presiden tersebut di kemas secara bagus oleh Julian Sihombing 

dengan momen-momen yang unik. Namun fotografi dapat menimbulkan 

pandangan tentang seseorang atau pencitraan diri melalui berbagai hal. 

pencitraan merupakan kesan, perasaan, gambaran diri public terdahap 

seseorang atau kelompok
7
. Melalui fotografi bisa menimbulkan pencitraan 

yang negatif dan positif. Salah satunya melalui postur tubuh. Postur tubuh 

mempengaruhi pencitraan diri tentang seseorang
8
. Seperti contohnya 

melipatkan kedua tangan di dada merupakan sikap yang angkuh jika di 

Indonesia. Bagi para presiden, sebuah pencitraan sangatlah penting untuk di 

jaga agar menimbulkan citra yang positif. Karena citra merupakan aset yang 

terpenting bagi presiden agar bisa di percaya oleh masyarakatnya. Maka dari 

itu, beberapa presiden di Indonesia mempunyai fotografer khusus dan ahli 

humas yang bisa mengatur postur tubuhnya agar menciptakan citra positif. 

Namun bagi pewarta foto, pencitraan tersebut merupakan hal yang tidak 

begitu penting. Bagi pewarta foto momen merupakan hal penting. Momen-

momen yang penting merupakan nilai plus bagi mereka, begitu juga bagi 

                                                           
7 Soleh Soemirat dan Elvirano Ardianto, Dasar-Dasar Public Relations (Bnadung, PT Remaja Rosdakarya, 2008), 

p.112 
8 Dedy Mulyana, Op.cit  p.324 
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Julian Sihombing. Foto di media masaa juga merupakan media untuk 

membuat opini public masyarakat tentang sesuatu. Namun alasan peneliti 

memilih dua tokoh tersebut karena  

1. Jarak kepemimpinan yang tidak terlalu jauh 

2. Presiden SBY merupakan mantan menteri di era presiden 

Megawati 

3. Megawati dan SBY sama-sama pemimpin partai besar di 

Indonesia 

4. Latar belakang kepemimpinan yang berbeda, presiden SBY 

lebih ke militer dan presiden megawati lebih ke nasionalis 

5. Megawati kebanyakan tidak menyukai kebijakan presiden SBY 

Selain itu, peneliti disini mempunyai kecurigaan tentang pencitraan 

yang di timbulkan oleh 2 presiden tersebut. Disini presiden SBY di tampilkan 

dengan pencitraan yang baik karena  salah satu foto yang di tampilkan 

merupakan kegiatan presiden SBY menerima penghargaan dan berpidato. 

Alasannya, penghargaan merupakan bukti apresiasi posistif atas kinerja 

seseorang maka dari itu, foto tersebut bisa mendongkrak pencitraan presiden 

SBY. Namun sebaliknya presiden Megawati di tampilkan dengan pencitraan 

yang kurang karena salah satu foto yang ditampilkan menunjukkan presiden 

Megawati sedang bingung dalam memimpin rapat dan menoleh berlawan arah 

dengan suaminya. Alasannya, seorang pemimpin harus bisa menghadapi 

situasi apapun dan berlawan arah menunjukkan kemarahan atau tidak setuju. 
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Namun semua itu, bisa juga menunjukkan pilihan presiden yang baik menurut 

fotografer karena fotografer memiliki subjekfitas dan objekfitas tersendiri 

untuk menggambarkan orang yang di sukai ataupun tidak di sukai. 

Pada akhirnya buku ini mengindikasikan pencitraan presiden yang di 

timbulkan oleh pembacanya. Untuk itu, dengan pemilihan penelitian dengan 

metode semiotika akan dicari bagaimana pandangan pencitraan presiden dari 

sekian banyak foto presiden. Analisa lebih dalam akan menemukan nilai 

pencitraan presiden yang dihasilkan. 

 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka dapat ditarik 

suatu rumusan masalah yaitu bagaimana representasi pencitraan presiden 

Susilo Bambang Yudhoyono Dan Megawati Soekarno Putri dalam buku 

“Split Second Split Moment” 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui representasi 

pencitraan presiden Susilo Bambang Yudhoyono Dan Megawati 

Soekarno Putri dalam buku “Split Second Split Moment” 
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D. Manfaat Penelitian 

a. Kegunaan Akademis 

Menambah wacana tentang studi semiotika khususnya pada bidang 

fotografi dalam menganalisa pencitraan seseorang yang ada dalam sebuah 

media foto 

b. Kegunaan Praktis 

Dapat bermanfaat bagi peneliti maupun pihak lain untuk memaknai 

sebuah karya foto. Sebuah karya foto pasti dilengkapi dengan beberapa 

elemen tanda atau simbol yang bisa diartikan untuk memperkuat isi pesan 

yang ingin disampaikan kepada masyarakat luas. 

 

E. Tinjauan Pustaka 

E.1. Fotografi sebagai kegiatan komunikasi. 

 Fotografi pada dasarnya adalah wujud suatu gambar/media 

visual sama seperti media-media lainnya. Didalam bahasa inggris asal 

kata sign (tanda) berhubungan dengan kata design (rancangan atau 

desain), yaitu suatu perbuatan/aktifitas menggambar. Singkat kata 

gambar itu sendiri adalah tanda. Tanda yang sengaja dibuat untuk 

menyampaikan sesuatu agar penikmatnya melakukan sesuatu. Gambar 

itu sendiri terdiri dari beberapa elemen visual yaitu: Garis, Bidang, 
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Ruang, Warna, Bentuk dan Tekstur
9
. Setiap elemen yang di gunakan 

pasti akan ada tujuan kenapa itu di buat. Seperti penggunaan warna-

warna cerah yang pasti ada alasan yang kuat untuk menunjukkan 

sesuatu, semisal untuk mengambarkan situasi yang senang. Penggunaan 

betuk garis yang tebal untuk memperkuat atau mempertegas sesuatu 

dsb. Kombinasi yang baik dari elemen tersebut pada akhirnya akan 

memunculkan arti dan makna tertentu dari sebuah bentuk media visual. 

Setelah di temukannya fotografi oleh Niepce, Daguerre, dan Fox 

Talbot mereka memperkuat pondasi fotografi di dunia dengan membuat 

alat fotografi yang mudah digunakan. Foto karya mereka bercerita 

bahwa fotografi merupakan cetakan visual dari apa yang di lihat oleh 

mata kita. Mereka ingin mengkomunikasikan apa yang kita lihat oleh 

mata kita. Dengan fotografi sebagai representasi realitas seolah-olah 

mengancam posisi lukisan sebagai media visual lainnya.Seorang pelukis 

bernama Delaroche berkata, ”mulai hari ini, lukisan sudah mati” karena 

objekvitas merupakan cita-cita, dan pertumbuhan teknologi fotografi 

memang menjadi mesin ojektif yang berhasil menggantikan tugas mata 

serta tangan manusia dalam hal presisi visual
10

. Jadi, sebuah lukisan 

yang di buat dari kolaborasi mata dan tangan sudah di geser dengan 

munculnya kemudahan yang di tawrkan oleh fotografi. 

                                                           
9 Sumbo Tinarbuko, Semiotika Komunikasi Visual (Yogyakarta, Jalasutra, 2008) p. xi 
10 Seno Gumira Ajidarma, Kisah Mata, Fotografi antara Dua Subyek : Perbincangan Tentang Ada (Jakarta, 

Gelang Press, 2002) p. 2 
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Pada akhirnya sebuah media visual menunjukkan bahwa itu 

merupakan sebuah pesan. Pesan yang memiliki arti dan makna untuk di 

pahami. Sebagai salah satu alat komunikasi, fotografi tidak bisa berkata 

karena bukan media audio visual yang bisa memunculkan suara untuk 

menyampaikan pesannya, maka dari itu komponen  tanda yang ada di 

dalam sebuah foto harus kita lihat dan di pahami agar kita mengetahui 

informasi apa yang muncul di dalamnya. 

Fotografi memungkinkan kita untuk memberhentikan waktu, 

gerak atau peristiwa di dalam dunia nyata. Bisa juga fotografi 

merupakan proses mengubah bentuk dari 3 dimensi menjadi 2 dimensi. 

Dalam fotografi terdapat teori tentang fotografi agar bisa menjawab 

empat pertanyaan. Pertama, bagaimana fotografi merupakan wacana 

pengetahuan. Kedua, bagaimana ada adalah suatu makna. Ketiga, 

bagaimana fotografi suatu makna
11

. Untuk yang pertama teori tentang 

“Fotografi Merupakaan Kesaaksaraan Visual”
12

. Teori yang di ambil 

dari Paul Messaris itu memaparkan bahwa gambar-gambar yang 

dihasilkan manusia termasuk fotografi bisa dipandang sebagai suatu 

bentuk keaaksaraan visual. Gambar merupakan suatu obyek yang bisa 

dibaca, gambar adalah salah satu cara manusia berkomunikasi dengan 

individu lainnya. Hal ini diperkuat oleh Roland Barthez dalam bukunya 

                                                           
11 Ibid p.25 
12 Ibid p. 26 
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“The Photographic Message” (1961) disebutkan bahwa foto adalah 

suatu pesan yang dibentuk oleh sumber emisi, saluran transmisi, dan 

titik resepsi struktur sebuah foto bukanlah sebuah struktur terisolasi, 

karena selalu berada dalam komunikasi dengan struktur lain yakni teks 

tertulis, judul, keterangan atau artikel yang selalu mengiringi foto
13

. 

Dengan demikian antara foto dan pesan keseluruhannya merupakan 

suatu ko-operasi dua struktur yang berbeda.  

Menurut Berger, foto dan makna adalah sesuatu yang tidak bisa 

dipisahkan. Sebuah foto menahan aliran waktu dimana peristiwa yang 

dipotret pernah ada. Semua foto adalah dari masa lalu, dan masa lalu 

tertahan, tak bisa maju ke masa kini
14

. Setiap foto menyajikan dua 

pesan, pesan menyangkut peristiwa yang dipotret dan menyangkut 

sentakan diskontinuitas. Antara momen yang terekan dan momen kini 

ketika melihat foto, terdapat sebuah jurang. Dalam aliran waktu, sebuah 

foto membekukan momen seolah-olah merupakan imaji yang tersimpan. 

Foto merupakan kajian masa lalu yang berbentuk dokumentasi yang 

nantinya akan menjadi bukti untuk masa kini bahwa di masa lalu pernah 

terjadi hal yang serupa seperti dalam foto. Dengan demikian foto 

merupakan sebuah proses melihat dan membaca. Membaca pesan yang 

                                                           
13 Ibid p. 27 
14 Ibid p. 29 
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ingin di sampaikan dan mata bukan hanya bertugas sebagai indera 

penglihat namun mata juga bertugas mencari arti makna dalam dunia. 

 

E.1.1 Bahasa Foto 

Dalam menyampaikan pesan pada penikmatnya, fotografi 

menyampaikannya dalam sebuah bentuk bahasa visual yang biasa di 

sebut, bahasa fotografi. Bahasa fotgrafi merpuakan tata bahasa yang di 

gunakan fotografi untuk menyapaikan pesan
15

. Seorang fotografer harus 

menguasai dan mengerti tentang bahasa fotografi. Banyak karya foto 

dari seorang fotografer kawakan seolah-olah berbicara kepada 

panikmatnya. Dilihat dari sudut fotonya, bahasa foto terdiri dari: 

1. Bahasa Penampilan 

Dalam bahasa penampilan ini terbagi menjadi 5 (lima) bahasa, 

antara lain: 

1.1. Bahasa Ekspresi Muka 

Yaitu ekspresi wajah objek yang terlihat. Dalam 

sebuah foto menggambarkan orang tersenyum menandakan 

perasaan bahagia, senang, orang yang menangis 

menandakan orang yang sedih dan orang yang merengut 

menandakan perasaan bingung sedih 

                                                           
15

 Ferry Darmawan, Dunia Dalam Bingkai (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2009) p. 93 
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1.2. Bahasa Isyarat 

Yaitu, gerakan tubuh atau objek yang memperlihatkan 

makna seperti kemenangan dengan mengangkat kedua 

tangan, bersalaman bisa menunjukkan kesepakatan. 

Menutup wajah dengan kedua tangan menujukkan sedih, 

menyatukan kedua tangan menunjukkan sedang berdoa atau 

berharap. 

1.3. Bahasa Penciuman 

Yaitu, tindakan atau perbuatan objek yang 

memperlihatkan apakah sesuatu yang di ciumnya harum atau 

tidak 

1.4. Bahasa Pendengaran 

Yaitu, tindakan objek yang sedang mendengarkan 

sesuatu misalnya digambarkan orang yang menutup telinga 

dengan latar belakang radio, menggambarkan bisisngnya 

suara radio tersebut 

2. Bahasa Komposisi 

Bahasa komposisi meliputi peletakan unsur-unsur komposisi 

yang tepat sehingga menimbulkan makna tertentu. Bahasa komposisi ini 

terbagi menjadi: 
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2.1. Bahasa Warna 

Setiap warna yang sditampilkan menimbulkan kesan 

atau makna sendiri. Misalkan warna putih mencerminkan 

kesucian, Merah mencerminkan keberanian, Hitam 

mencerminkan duka cita, Hijau mencerminkan harapan 

2.2. Bahasa Tekstur 

Yaitu, bahasa yang dapat menunjukkan kelembutan, 

kekerasan, licin, mengkilat, dan lain-lain. Misalkan tekstur 

bergerigi menunjukkan permukaan kasar, tekstur yang 

mengkilat menunjukkan permukaan yang licin atau berair.  

2.3. Bahasa Garis 

Yaitu, bahasa yang menampilkan atau mempunyai 

makna tertentu. Seperti gambar garis tebal yang mendatar 

menunjukkan kestabilan, dan garis yang miring 

menunjukkan ketidakstabilan. 

2.4. Bahasa Sinar/ Cahaya 

Terdiri dari High Key dan Low Key. High Key biasa 

digunakan jika ingin menimbulkan kesan gembira, senang. 

Namun sebaliknya Low Key biasa di gunakan untuk 

menimbulkan kesan sedih, kegamangan, suasan mencekam.  
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2.4. Bahasa Bentuk 

Yaitu, bahasa yang menunjukkan kesatuan, kokoh, 

atau lemah dengan bentuk-bentuk tertentu. Misalkan foto 

siluet bentuk segitiga dengan lambang bulan dan bintang di 

atasnya menunjukkan bentuk kubah masjid, bentuk persegi 

panjang menjulang kelangit menunjukkan sebuah menara 

yang tinggi 

3. Bahasa Gerak 

Bahasa gerak ini digunakan untuk bahwa objek yang di foto 

sedang bergerak atau objek bergerak. Teknik yang digunakan agar objek 

kelihatan bergerak adalah sebagai berikut: 

3.1. Panning 

Yaitu, memperlihatkan suatu gerakan dari objek 

fotodengan cara mengikuti arah objek bergerak. Teknik 

panning ini memperlihatkan sebab akibat, membangun 

ketegangan, memberikan perbandingan kepada pemerhati 

foto. 

3.2. Zooming 

Teknik pemotretan yang dilakukan dengan cara 

memutar lensa bersamaan derngan shutter dial (tombol 

pelepas rana). Teknik Zooming terdiri dari zoom in dan 

zoom out. Zoom in menampilkan objek dari dekat, intim, 
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detail, jelas, dan besar, sedangkan zoom out membawa efek 

menjauhi objek atau melihat objek secara luas atau 

keseluruhan. 

4. Bahasa Konteks 

Bahasa ini berkaitan antara ruang dan waktu. Misalnya seorang 

pejabat dengan latar belakang buku akan menampilkan kesan pejabat 

intelektual. Berbeda dengan pejabat dengan latarbelakang foto adalah 

setumpuk uang, mengkin kesan yang muncul adalah pejabat yang 

senang korupsi 

5. Bahasa Objek 

Foto yang memperlihatkan suatu objek tertentusehingga orang 

yang melihatnya akan menegtahui di mana lokasi objek tersebut berada. 

Sepert kita melihat candi Borobudur, maka hal itu akan menggambarkan 

Indonesia, beda jika kita melihat Piramida, itu mengambarkan Mesir,  

6. Bahasa Tanda 

Foto yang menggunakan tanda-tanda atau lambang yang khas 

sehingga hanya dengan melihat foto tersebut, kita dapat mengerti 

maksud foto. Misalnya tanda larangan tidak boleh masuk, tanda 

larangan berhenti, tanda tidak boleh parkir, dan sebagainya. 
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E.2. Semotika dan Fotografi 

 E.2.1. Semiotika 

 Di dalam kehidupan kita selalu bertemu dengan tanda. Entah 

itu tampak atau tidak. Dalam bentuk apapun, tanda selalu di buat untuk 

di maknai oleh yang melihatnya. Dalam semiotuika, kita di ajarkan 

untuk memaknai tanda, tidak hanya untuk di lihat saja. Namun, ada 

tindakan selanjutnya yaitu memilahnya apa yang ada di dalam tanda 

tersebut. Maka dari itu, ilmu mempelajari tanda atau yang sering di 

sebut dengan semiotik. 

Semiotik merupakan ilmu yang mempelajari tentang tanda 

dalm kehidupan manusia. Artinya semua yang hadir dalam kehidupan 

kita di lihat sebagai tanda, yakni sesuatu yang harus kita beri makna
16

. 

Mulai Ferdinand de Saussure (1916) seorang strukturalisme dengan 

menggunakan istilah Signified dan Signifier, Dimana menurut Saussure 

sebuah tanda telah tersusun dan terstruktur secara rapi. Lalu Charles 

Sanders Pierce seorang pragmatism dengan istilah trikotomis, ikon, 

indeks dan simbol, membawa kita dalam suatu bentuk makna bahwa 

“sesuatu mewakili sesuatu. Dan setelah itu muncul Roland Barthes yang 

meneruskan dan mengembangkan teori tanda de Saussure dengan istilah 

konotasi dan denotasi dengan memasukkan mitologinya ke dalam 

pengembangan teorinya. Mitologi adalah refleksi versi modern dari 

                                                           
16 Benny H. Hoed, Semiotik dan Dinamika Sosial Budaya (Jakarta, Komunitas Bambu, 2011), p.3 
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tema, plot dan karakter mitos. Mitologi berasal dari gabungan mythos 

(pemikiran mitos yang benar) dan logos (pemikiran rasioanl-ilmiah)
17

. 

Jacques Derrida dengan pendekatan “dekonstruksi” dimana dia menahan 

kaitan antara penanda dan petanda untuk memperoleh makna lain dan 

makna baru. Dan masih banyak lagi yang ingin mengenalkan manusia 

kepada suatu sistem yang sebenarnya ada di sekitar kita. Tergantung kita 

bisa memaknai atau tidak. Sebagai manusia yang di ciptakan sempurna 

oleh tuhan, dengan kelima indera yang kita miliki.  

Kebutuhan akan simbol manusia tidak terelakkan, tiap hari, 

tiap waktu kita melihat atau bahkan menggunakan simbol itu sendiri. 

Simbol seakan-akan meringkas bentuk komunikasi kita menjadi 

sederhana tapi dengan maksud yang sama. Membuat suatu bentuk 

komunikasi semakin sederhana dan efektif. Bunga mawar merah untuk 

ungkapan rasa berkabung, kenapa harus merah?, karena itu 

melambangkan kesedihan. Kita berhenti di lampu merah, kenapa 

merah?, karena merah itu tegas (ungkapan perintah). Biarpun berwarna 

sama, ”merah” diartikan berbeda, semua tergantung pemaknaan dari 

budaya masyarakat itu sendiri. Manusia sudah ada bekal keilmuan, pasti 

pula bisa juga memaknainya sendiri. Darimana kita bisa memberi 

                                                           
17 Marcel Danesi, Pesan, Tanda, dan Makna Buku Teks Dasar Mengenai Semiotika dan Teori Komunikasi 

(Yogyakarta, Jalasutra, 2011), p.173 
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makna andaikata kita tidak membacanya terlebih dahulu, disinilah peran 

semiotika perlu dihadirkan. 

 

E.2.2. Semiotika Nonverbal 

Dalam kehidupan, manusia menyampaikan lebih dari dua 

pertiga pesan-pesan komunikasi mereka melalui tubuh. Tubuh 

merupakan sebuah sumber signifikasi yang utama
18

. Bahasa tubuh yang 

di hasilkan oleh tubuh manusia merupakan tanda-tanda yang harus di 

pelajari, maka dari itu studi atas tanda-tanda ini disebut semiotika 

nonverbal 

Tanda –tanda tubuh umumnya memiliki fungsi sosial, dan 

mengatur hubungan diri. Tanda-tanda ini memastikan bahwa cara-cara 

orang berintraksi dalam lingkup budaya mereka, dan dimasyarakat 

umumnya teratur dan lancar. Dalam kebudayaan, tanda tubuh yang 

mengatur perilaku nonverbal di hasilkan oleh persepsi atas tubuh 

sebagai sesuatu yang lebih. Kedipan mata, isyarat tangan, ekspresi 

wajah, postur dan tindakan badan mengkomunikasikan sesuatu
19

. Tanda 

tubuh yang termasuk dalam semiotika nonverbal adalah 

 

 

                                                           
18  Ibid p.53 
19  Ibid p.54 



20 
 

1. Ekspresi Wajah 

Ekspresi wajah manusia juga dapat bersifat sadar dan 

tidak sadar. Jenis ekspresi sadar pada efeknya menrupakan 

jenis sinyal khusus. Empat sketsa ekspresi wajah berikut ini 

menunjukkan cara kita menafsirkan wajah dari segi emosi : 

                              

 

 

 

 
Gambar 1.1 

Sumber : Buku Marcel Danesi, Pesan, Tanda, dan Makna Buku Teks Dasar 

Mengenai Semiotika dan Teori Komunikasi 

 

 

Alasan mengapa kita menganggap wajah kiri sebagai wajah 

terhibur, sebelah kanannya marah, lalu terkejut dan yang 

terakhir merupakan wajah sedih karena cara mata, alis dan 

mulut saling berorientasi satu sama lain. Potret diri adalah 

representasi visual subjek yang penampilan wajahnya, 

berdasarkan wajah pelukis, sacara tipikal di tafsirkan oleh 

mereka yang melihat sebagai pengungkap status sosial, profesi, 

dan seterusnya
20

. 

2. Kontak Mata 

Kontak mata merupakan bentuk komunikasi nonverbal. 

Kontak mata bisa mengirimkan pesan-pesan kepada lawan kita. 

                                                           
20 Ibid p.60 
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Pola kontak mata mengirimkan makna spesifik dalam konteks 

spesifik. Misalnya, dalam budaya kita sendiri, memandang di 

tafsirkan sebagai indikasi ketakjuban seksual, perasaan 

terpukau, terpana, atau kagum. Menatap lurus menunjukkan 

bahwa keingintahuan seksual, keberanian, kelancangan atau 

kebodohan. Memicingkan mata merupakan bentuk indikasi 

menatap dengan penadangan sempit, penuh kecurigaan dan 

berkesan susah melihat. Mata jelalatan merupakan indikasi 

menatao dengan penuh cinta dan biasanya tak sopan
21

. 

3. Bahasa Tubuh 

Bahasa tubuh adalah istilah umum yang digunakan untuk 

mengindikasikan komunikasi melalui isyarat, postur, dan sinyal 

serta tanda tubuh lainnya baik sadar ataupun tidak sadar. 

Bahasa tubuh juga termasuk kebiasaan berpenampilan rapi, 

gaya rambut, dan berpakaian serta penggunaan tato atau tusuk 

badan. Bahsa tubuh mengkomunikasikan informasi tak terucap 

mengenai identitas, hubungan dan pikiran seseorang, juga 

suasana hati, motivasi dan sikap. Bahsa tubuh ini memainkan 

peran yang sangat pentingdalam kehidupan antar pribadi. 

 

 

                                                           
21 Ibid p.61 
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E.2.3. Fungsi Fotografi menurut Roland Barthes 

Mulai dari teks, musik, sastra dan film, fotografi adalah salah 

satu sasaran penelitian yang ditelusuri oleh Roland Barthes. Pasca 

fotografi berkembang di ranah sosial, fotografi menjadi mesin yang 

cukup efektif untuk menyentuh perasaan orang lain. Fotografi 

menyadarkan beberapa fakta yang memang harus diketahui oleh 

masyarakat. Foto berita (press) atau foto jurnalistik lebih tepat dikenal 

oleh masyarakat sebagai jendela fakta kehidupan sehari-hari. Foto berita 

(press) adalah pesan. Pesan dibangun oleh beberapa elemen, yakni 

sumber pemancar pesan, saluran transmisi dan pihak penerima
22

. Yang 

disebut sumber pemancar pesan adalah para insan pers yang berkarya di 

surat kabar atau sekelompok teknisis yang bertugas memfoto, memilah, 

menyusun dan mengotak-atik juga memberikan judul dan keterangan 

singkat. Pihak penerima tidak lain adalah penikmat surat kabar itu 

sendiri, sedang saluran tranmisinya adalah surat kabar. Ketiganya adalah 

suatu sistem yang berhubungan. Dimana mulai dari pesan itu dibuat, 

disunting dan kemudian siap cetak dan dinikmati khalayak. 

Roland Barthes sendiri sangat dikenal dengan sistem myth 

(mitologi atau mitos) dengan sebuah sistem semiotik. Mitos berasal 

berasal dari bahasa Yunani mhytos, berarti kata, ujaran atau kisah 

                                                           
22 Roland Barthes, Imaji, Musik dan Teks, Analisis Semiologi atas Fotografi, Iklan, Film, Musik, Al-Kitab, 

Penulisan, dan Pembacaan Serta Kritik Sastra, (Jalasutra, Yogyakarta, 2010) p.1 
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tentang dewa. Sebuah mitos adalah narasi yang karakternya utamanya 

adalah dewa, pahlawan, dan makhluk mistis, plotnya berputar di sekitar 

asala muasal benda atau disekitar makna benda, dan settingnya dunia 

metafisika yang dilawankan dengan dunia nyata
23

. Mitos biasa diartikan 

sebagai cerita yang tidak benar, cerita yang tidak memiliki kebenaran 

historis. Tapi dalam anggapan Barthes, mitos tidak hanya sekedar 

sebuah cerita yang berasal dari orang-orang tua atau buku. Manusia 

modern sekarang pun juga dikelilingi dengan sebuah mitos. Manusia 

modern adalah konsumen juga produsen dari mitos itu sendiri. Teorinya 

tentang mitos ini kemudian di terangkan dengan mengetengahkan 

konsep konotasi, yakni pengembangan segi signifie oleh pemakai 

bahasa. Pada saat konotasi menjadi mantap, itu akan menjadi mitos dan 

ketika mitos menjadi mantap, itu akan menjadi ideologi
24

. Agar lebih 

mudah, Barthes menggunakan istilah yang berbeda yaitu form sejajar 

dengan signifier, konsep sejajar dengan signified dan signification 

dengan sign. Mitos dalam tatanan semiotika Barthes terletak pada 

tingakatan kedua, dimana tingkatan pertama adalah sistem linguistik, 

sistem kedua adalah sistem mitos yang mempunyai keunikannya. Sistem 

kedua memang mengambil model sistem pertama tapi tidak semua 

prinsip berlaku jika berada di sistem kedua.  

                                                           
23 Marcel Danesi, op.cit p.167 
24 Benny H. Hoed, op.cit p.119 
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Merujuk pada ”Photograph cannot say what it lets us see”, 

salah satu ungkapan dari Roland Barthes dalam buku ”Camera Lucida” 

yang sudah disebut diatas. Indikasi dari kata-kata tersebut adalah 

fotografi adalah semata-mata hanyalah benda 2 dimensi (panjang dan 

lebar). Jika di kaitkan dengan semiotika, fotografi adalah struktur 

bangunan pesan dengan pondasi batu bata tanda-tanda di dalamnya. 

Lalu, di poles dengan semen dan cat menggunakan komposisi dan angle 

yang memukau sehingga jadilah bangunan pesan yang statis tapi 

dinamis. Statis karena itu hanya benda mati, dinamis karena foto 

merupakan media komunikasi. Sekarang bangunan rumah foto sudah 

siap, dipandang pun enak karena sudah cantik. Tinggal satu hal yang 

belum, yaitu masuk ke dalamnya dan menikmati interior di dalamnya. 

Analogi atau perumpamaan sederhana ini sama kaitannya dengan 

fotografi, foto tidak hanya tampak indah di luar, tapi untuk melihat dan 

menikmati keindahannya kita perlu masuk ke dalamnya. Dengan begitu, 

kita akan tahu pesan apa yang terkandung di dalam foto tersebut. 

 

E.2.4. Membaca Perspektif Fotografer Dengan Semiotika 

Disadari atau tidak, suatu pesan fotografis adalah analogon 

(turunan, salinan, kopian) yang menjadi sempurna dari realitas dan 

justru kesempurnaan analogis inilah yang diterima umum sebagai 

sebagai kekhasan atau kekuatan foto. Saat terjadi proses fotografi, 
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dimana fotografer mengalami saat intim bersama kameranya telah 

terjadi proses konversi realitas menjadi imaji 2 dimensi. Tentu saja, 

proses ini jauh dari sempurna karena sulit juga merubah apa yang kita 

lihat dengan mata berwujud 3 dimensi menjadi imaji. Untuk itu peran 

tanda didalamnya harus digali. Fotografer harus memilah mana tanda 

yang harus masuk dan mana yang tidak agar tidak terjadi mis-

interpretasi pada penikmatnya. Tidak jarang semua foto memang tidak 

lepas dari caption untuk memperkuat pesan foto dan menjelaskan apa 

yang tidak bisa tergambar oleh imaji. Dalam gambar imaji ada dua 

pesan, pesan tertunjukkan (denoted message) yang merupakan analogon 

itu sendiri dan pesan terartikan (connoted message) yang dipengaruhi 

oleh konvensi komunikasi masyarakat. untuk lebih mudah dipahami, 

pesan denotasi dan konotasi ibarat suatu pesan yang tersurat dan tersirat. 

Ada yang bisa kita lihat dan ada yang kemudian harus kita pahami. 

Denotasi membawa kita dalam sebuah salinan realita dan konotasi 

membawa kita untuk memaknainya. Di level inilah mitos berbicara, 

yaitu pada tingkatan kedua seperti yang sudah dijelaskan diatas. 

Dalam membaca sebuah foto, terdapat tiga aspek yang harus 

diketahui yaitu, operator, pemandang (Spectator), dan spectrum. 

Operator sendiri merupakan sang fotografer, spectator merupakan 

penikmat foto, dan spectrum merupakan objek apapun yang di potret. 

Dari tiga aspek ini dapat di lihat persilangan antara operator dan 
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penikmat foto, bahwa spectrum di hadapan fotografer hanya 

terhubungkan dalam bingkai kamera. Maka Barthes pun juga 

mengenalkan istilah baru yaitu studium dan punctum. Studium adalah 

kesan keseluruhan secara umum, yang akan mendorong seorang 

penikmat foto untuk memutuskan baik tidaknya sebuah foto, bermuatan 

politis atau historis, yang sekaligus mengarah pada keputusan suka atau 

tidaknya sebuah foto. 

Sebaliknya kalau punctum, adalah fakta terinci dalam sebuah 

foto yang menarik dan menuntut perhatian. Penikmat foto ketika melihat 

fotonya secara detail dan kritis, tanpa memperdulikan stadium, selain 

memang karena punctum ini akan muncul stadium. Dalam punctum 

inilah terjadi gejala kenapa seseorang memilih untuk memandang suatu 

foto secara terus-menerus.  

 

E.3. Pencitraan dan Fotografi 

E.3.1. Melihat Pencitraan Melalui Semiotika 

Sebuah pencitraan merupakan aset yang penting para individu 

penting seperti pejabat dan organisasi. Banyak sekali yang berusaha 

mengelolanya dengan baik agar dipandang oleh publik yang kritis selalu 

baik. Mereka sealu memberi perhatian yang cukup untuk membangun 

sebuah citra yang menguntungkan bagi mereka. Dengan kata lain citra 
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merupakan fragile commodity
25

. Jadi citra adalah kesan, perasaan, 

gambaran diri public terdahap seseorang atau kelompok. Citra itu 

sengaja di ciptakan agar bernilai positif
26

.  Seorang praktisi Public 

Relations merupakan petugas yang membentuk citra di mata masyarakat 

luas. Seorang praktisi PR membuat sebuah metode atau cara agar citra 

positif terjaga dengan baik. Banyak cara yang digunakan untuk 

membentuk citra sesorang atau organisasi, contohnya melalui iklan dan 

media massa (pers). Banyak model iklan yang beredar di masyarakat. 

Iklan umumnya di gunakan untuk memasarkan, memperkenalkan suatu 

produk kemasyarakat. Namun, iklan pun bisa menjadi media humas 

untuk mencapai tugas humas, salah satunya melalui iklan korporat yaitu 

Institutional Advertising. Institutional Advertising ini bertujuan untuk 

memperkuat citra. Pesan-pesan yang disampaikan cenderung lebih 

filosofis
27

 seperti kontribusi seseorang atau organisasi terhadap 

masyarakat atau tentang keberhasilan seseorang atau organisasi. Selain 

itu, media massa juga merupakan alat humas untuk membentuk dan 

menjaga citra. Media massa memeliki sifat serempak dan menjangkau 

khalayak secara luas. Banyak dari organisasi atau seseorang mempunyai 

staf khusus yang mengatur media massa. Beberapa kegiatan yang dapat 

                                                           
25 Soleh Soemirat dan Elvirano Ardianto, Dasar-Dasar Public Relations (Bnadung, PT Remaja Rosdakarya, 

2008), p.111 
26 Ibid p.112 
27 Frida Kusumastuti, Dasar-Dasar Humas (Bogor, PT. Ghalia Indonesia, 2004) p.30 
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di lakukan humas yaitu mengadakan jumpa pers. Ada banyak 

keuntungan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pers
28

.  

Dalam hal ini, pencitraan juga dapat muncul dan dinilai melalui 

segi fotografi. Sebagai media komunikasi, fotografi dapat memunculkan 

citra tentang objek yang terdapat di foto. Seorang penikmat foto bisa 

menilai bahwa sebuah pencitraan itu baik atau buruk dari bahasa tubuh. 

Setiap anggota tubuh seperti wajah, tangan, kepala, kaki dan bahkan 

tubuh secara keseluruhan atau gaya berpakaian, tatanan rambut, gaya 

hidup dan lingkungan sekitar dapat digunakan untuk menilai citra 

seseorang. Semiotik sering digunakan untuk menilai pencitraan dengan 

membongkar tanda-tanda yang ada di balik itu semua. Semiotika 

Barthes menggunakan pendekatan mitos untuk membongkar tanda-

tanda yang tersembunyi. Namun juga ada semiotika nonverbal yang 

khusus membahas pesan-pesan nonverbal di seluruh tubuh kita seperti 

yang sudah di jelaskan sebelumnya. Seperti penilaian pencitraan 

seseorang melalui postur tubuh. Kita sering menilai orang yang gemuk 

dan duduk di kursi merupakan orang yang malas, tubuh yang sempurna 

atau atletik merupakan orang yang percaya diri. Tetapi, memang tidak 

terelakkan bahwa postur tubuh memang mempengaruhi pencitraan.  

Maka dari itu, banyak orang-orang penting mempunyai seorang 

humas untuk mengatur gaya berfoto agar meningkatkan citra dirinya. 

                                                           
28 Ibid p.35 
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Petugas humas harus mengusahakan foto yang baik, yaitu yang menarik 

dan menyolok, terjaga kebaruannya, di ambil pada momen yang tepat 

seperti mengkomunikasikan sesuatu
29

 dan semua itu di ambil oleh 

fotografer professional dengan sutradara seorang humas yang terlatih. 

 

E.3.2. Pembentukan Citra Melalui Fotografi 

Citra adalah kesan yang diperoleh seseorang berdasarkan 

pengetahuan dan pengertiannya tentang fakta-fakta atau kenyataan. 

Untuk mengetahui citra seseorang terhadap suatu objek dapat di ketahui 

dari sikapnya terhadap objek tersebut. Sebuah citra terbentuk karena 

berdasarkan pengetahuan dan informasi yang di terima. Komunikasi 

tidak secara langsung menimbulkan perilaku tertentu, tetapi cenderung 

mempengaruhi cara kita mengorganisasikan citra kita tentang 

lingkungan
30

. 

Menurut Walter Lipman, ada empat komponen yang bisa di 

artikan sebagai citra individu terhadap rangsang yaitu, persepsi, kognisi, 

motivasi, dan sikap. Ini sering di sebut juga picture in our head
31

. 

Persepsi di artikan sebagai hasil pengamatan terhadap unsur lingkungan 

yang di kaitkan dengan suatu proses pemaknaan. Dengan kata lain, 

individu akan memberikan makna terhadap rangsang berdasarkan 

                                                           
29 Frida Kusumastuti, op.cit  p.33 
30 Ibid p.114 
31 Ibid p.115 
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pengalamannya mengenai rangsang. Kemampuan mempersepsi itulah 

yang dapat melanjutkan proses pembentukan citra. Pandangan individu 

akan positif apabila informasi yang di berikan oleh rangsang dapat 

memenuhi kognisi individu. Kognisi merupakan seuatu keyakinan diri 

dari individu terhadap stimulus. Keyakinan ini akan timbul apabila 

individu telah mengerti rangsang tersebut, sehingga individu harus 

memberikan informasi yang cukup yang dapat mempengaruhi 

perkembangan kognisi. Motif merupakan keadaan dalam pribadi 

seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan 

kegiatan tertentu.sikap merupakan kencenderungan bertindak, 

berpersepsi, berpikir, dan merasa dalam menghadapi objek, ide, situasi, 

atau nilai. Sikap bukan perilaku, tetapi kecenderungan untuk berperilaku 

dengan cara-cara tertentu
32

. 

Melalui Positioning, dengan meminjam istilah marketing, 

adalah sebuah upaya untuk menciptakan sebuah citra tertentu bagi 

sebuah produk yang membedakan dengan produk lainnya
33

. Positioning 

yang kuat dapat mempengaruhi citra seseorang. Dalam fotografi kita 

dapat melakukan Positioning dengan cara melakukan setting sosial 

untuk pesan-pesan nonverbal yang akan di sampaikan. Misalnya kita 

menyetting bahasa tubuh seorang menjadi tegap berwibawa dengan 

                                                           
32 Ibid p.116 
33 Liestianingsih Dwi Dayanti, Frida Kususmastuti, Ratih Puspo, Hubungan Masyarakat (Jakarta, Universitas 

Terbuka, 2007), p. 8.8 
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muka kharismatik. Dengan cara ini citra seseorang akan berubah dalam 

fotografi. Hal ini sangat mungkin terjadi dalam fotografi karena kita 

bebas mengatur sebelum foto tersebut di sebar kepada khalayak umum 

dan biasa terjadi ketika pemilu terjadi.  

 

E.3.3. Imagologi : Politik Pencitraan Seorang Pemimpin 

Di tahun 1990 Milan Kundera memperkenalkan sebuah istilah 

baru: "imagologi". Suatu gerakan yang kuat menciptakan sistem tentang 

yang "ideal" dan yang "antiideal"
34

. Imagologi politik adalah politik 

yang lebih mengutamakan citra (eidolon) sehingga mengaburkan 

realitas. Dalam hal ini Plato, sebagaimana yang dikutip oleh Yasraf A. 

Pilliang, berbicara tentang fungsi citra (eidelon) dalam membentuk 

dunia realitas dengan membedakan dua jenis citra. Pertama, sesuatu 

yang menyerupai yang asli, reproduksi secara persis (copy) dari yang 

ada sebelumnya, yang disebut keserupaan (eikon). Kedua, yang tidak 

merupakan reproduksi sepenuhnya dari orisinal, akan tetapi melibatkan 

elemen-elemen penipuan ilusi, image yang kira-kira serupa dengan 

aslinya, yang mempunyai tingkat kenyataan yang rendah, seperti seuatu 

yang bersifat khayalan (phantom) atau maya (virtual), yang disebut 

                                                           
34 http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/1992/07/18/CTP/mbm.19920718.CTP7847.id.html (diakses pada 

tanggal 21 Oktober 2011 pukul 17.01 WIB) 

http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/1992/07/18/CTP/mbm.19920718.CTP7847.id.html
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kemiripan (semblance) atau fantasma
35

. Denis McQuail dalam Mass 

Communication Theory menyitir media sebagai pembentuk opini dan 

pengetahuan yang tidak dapat dihindari dalam masyarakat modern. 

Perkembangan dunia komunikasi dan teknologi tidak hanya 

mengaburkan medium dan pesan, tetapi juga mampu membangun 

realitas palsu itu di atas realitas yang sebenarnya. Inilah kekuatan media 

yang selalu diburu
36

. 

Politik pencitraan memang penting bagi seorang pemimpin. 

Karena citra baik merupakan modal utama untuk dapat memimpin. 

Tanpa citra tersebut maka kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin 

akan buruk. Hal itu akan menghambat kerja pemimpin itu sendiri bila 

tanpa kepercayaan rakyatnya. Para presiden selalu membuat sedemikian 

rupa agar politik pencitraan mereka baik di mata masyarakat. Dengan 

begitu, rakyat akan percaya. Bagaimana membentuknya? Mudah saja, 

menggunakan media fotografi salah satunya. Para presiden, contohnya 

presiden SBY menggunakan jasa fotografer khusus kepresidenan 

dengan dampingan konsultan politik untuk menghasilkan foto yang 

menguatkan citra politik presiden SBY. Seperti momen intim SBY 

dengan rakyatnya, ketika presiden SBY dengan sikap wibawanya 

                                                           
35 http://filsafatkita.wordpress.com/2008/06/13/imagologi-politik-cermin-pendangkalan-esensi-politik (diakses 

pada tanggal 21 Oktober 2011 pukul 16.45 WIB) 
36 http://kauje.net/Arsip/imagologi-politik-iklan.html (diakses pada tanggal 21 Oktober 2011 pukul 16.45 WIB) 

http://filsafatkita.wordpress.com/2008/06/13/imagologi-politik-cermin-pendangkalan-esensi-politik
http://kauje.net/Arsip/imagologi-politik-iklan.html
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berpidato di depan wartawan atau acara kenegaraan
37

. Itulah momen 

yang bisa merubah citra politik presiden.  

Fotografi memang bisa membuat pencitraan seorang atau 

perusahaan bisa berubah. Dalam merubah pencitraan bisa di lakukan 

setting foto. Dengan melakukan peletakan objek yang tepat maka kita 

bisa memunculkan pencitraan sesuai dengan harapan kita. Contoh saja, 

meletakkan seseorang dengan baju lusuh ditempat yang kotor, tentu saja 

citra yang muncul adalah seorang gelandangan. Namun bagaimana 

dengan seorang yang berdasi, memakai jas dan peci, berbadan tegap? 

Citra yang muncul adalah orang penting yang berwibawa.  Dengan 

melakukan penempatan objek yang kuat dapat mempengaruhi citra 

seseorang. Dalam fotografi kita dapat melakukan Positioning dengan 

cara melakukan setting sosial untuk pesan-pesan nonverbal yang akan di 

sampaikan. Misalnya kita menyetting bahasa tubuh seorang menjadi 

tegap berwibawa dengan muka kharismatik. Dengan cara ini citra 

seseorang akan berubah dalam fotografi 

Memang sebuah pencitraan bagi orang pejabat merupakan harta 

yang berharga yang harus di jaga dengan baik. Mereka membikin 

sedemikian rupa untuk membangun citra yang baik di hadapan publik. 

Imgologi menggunkana media massa untuk membangun citranya. 

                                                           
37 http://etisetyarini.blog.fisip.uns.ac.id/2010/12/12/dampak-politik-pencitraan-pada-karir-politik-presiden-susilo-

bambang-yudhoyono-bagi-bangsa-indonesia/ (diakses pada tanggal 22 Oktober 2011 pukul 20.45 WIB) 
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Dengan mudah seorang pejabat bisa muncul di media massa untuk 

memperkenalkan dirinya. Seperti para pejabat muncul di TV atau 

media-media massa, terutama di musim pemilu. 

 

E.4. Kepemimpinan 

Bagaimana bila sebuah negara tidak mempunyai pemimpin? 

Tidak bisa di bayangkan carut marut negara tersebut, semua orang 

mementingkan egonya masing-masing. Memang seharusnya sebuah 

negara terdapat sebuah pemimpin. Dalam hal ini, akan merujuk pada ke 

negara indonesia. Indonesia di pimpin oleh seorang Presiden karena 

menganut sistem republik. Dan di indonesia sudah memiliki 6 presiden 

dengan karakter masing-masing. Sebelum itu, penting sekali membahas 

terlebih dahulu kepemimpinan itu apa. Kepemimpinan adalah 

kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain, sehingga orang 

lain tersebut bertingkah laku sebagaimana di kehendaki oleh pemimpin 

tersebut
38

. Dalam budaya Indonesia terdapat warisan tradisonal 

mengenai sifat kepemimpinan yang baik, yang di sebut Asta Brata 

(artinya delapan jalan). Asta Brata berisikan tentang
39

: 

1. Indra-Brata, yang memberi kesenangan dalam jasmani 

                                                           
38

 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2005) p.288 
39

 Ibid p.291 
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2. Yama-Brata, yang menunjuk pada keahlian dan kepastian 

hukum 

3. Surya-Brata, Menggerakkan bawahan dengan mengajak 

mereka untuk bekerja persuasif 

4. Caci-Brata, yang memberi kesenangan rohaniah 

5. Bayu-Brata, yang menunjukkan keteguhan pendidikan dan rasa 

segan-segan untuk turut merasakan kesukaran-kesukaran 

pengikuntnya 

6. Dhna-Brata, menunjukkan pada suatu sikap patut di hormati 

7. Paca-Brata, yang menunjukkan kelebihandi dalam ilmu 

pengetahuan, kepandaian dan ketrampilan 

8. Agni-Brata, yaitu sifat memberi semangat kepada anak buah 

Namun menurut Sondang (1994) menyimpulkan bahwa 

seseorang hanya akan menjadi seorang pemimpin yang efektif apabila
40

; 

 Seseorang secara genetika telah memiliki bakat-bakat 

kepemimpinan 

 Bakat-bakat tersebut dipupuk dan dikembangkan melalui 

kesempatan untuk menduduki jabatan kepemimpinannya 

                                                           
40

 http://langitkuindah.wordpress.com/2009/07/03/gaya-kepemimpinan-ketiga-calon-presiden-megawati-sby-dan-

jusuf-kalla (diskses pada tanggal 15 Maret 2012 pukul 17.30 WIB) 

http://langitkuindah.wordpress.com/2009/07/03/gaya-kepemimpinan-ketiga-calon-presiden-megawati-sby-dan-jusuf-kalla
http://langitkuindah.wordpress.com/2009/07/03/gaya-kepemimpinan-ketiga-calon-presiden-megawati-sby-dan-jusuf-kalla
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 Ditopang oleh pengetahuan teoritikal yang diperoleh melalui 

pendidikan dan latihan, baik yang bersifat umum maupun 

yang menyangkut teori kepemimpinan. 

Suatu kepemimpinan dapat dilaksanakan atau diterapkan dengan 

berbagai cara. Cara-cara tersebut lazimnya di kelompokkan ke dalam 

kategori-ketegori, sebagai berikut
41

: 

 Cara ototriter, yang ciri pokonya adalah : 

 Pemimpin menentukan segala kegiatan secara sepihak 

 Bawahan sama sekali di ajak merumuskan suatu tujuan 

kelompok serta cara mencapai tujuan tersebut 

 Pemimpin terpisah dari kelompok dan seakan tidak 

mengikuti dalam proses interaksi di dalam kelompok 

tersebut 

 Cara demokratis, yang ciri pokoknya adalah : 

 Memutuskan suatu tujuan kelompok dilakukan dengan 

cara musyawarah dan mufakat dengan mengajak 

bawahannya 

 Pemimpin secara aktif memberikan saran dan petunjuk 

 Ada kritik positif, baik dari pemimpin maupun bawahan 

                                                           
41

 Soerjono Soekanto, op cit p.295 
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 Pemimpin secara aktif ikut berpatisipasi dalam kegiatan 

kelompok 

 Cara bebas, yang ciri pokokny adalah : 

 Peran pemimpin adalah pasif 

 Penentuan kebijakan kelompok diserahkan penuh kepada 

bawahan 

 Pemimpin hanya sebagai penyedia sarana yang di 

perlukan kelompok 

 Pemimpin hanya sebagai penonton 

 

 E.4.1. Kepemimpinan Era Presiden Megawati 

Megawati dilantik sebagai presiden kelima dalam sejarah 

republik menggantikan K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Megawati 

di kenal berkat sang ayah, beliau sedikit banyak menganut ideologi yang 

di wariskan sang ayah, yaitu nasionalisme. Banyak yang menyebutnya 

bahwa Megawati tak memiliki citra sebagai “Megawati” se utuhnya 

namun banyak menjual citra sebagai “Soekarno” yang notabene adalah 

orang tuanya
42

. Megawati di kenal memiliki gaya kepemimpinan yang 

tenang dan sedikit acuh. Megawati banyak mengandalkan bawahannya 

untuk memberi suatu keputusan. Banyak keputusan yang “berani”  yang 

                                                           
42

 http://langitkuindah.wordpress.com/2009/07/03/gaya-kepemimpinan-ketiga-calon-presiden-megawati-sby-dan-

jusuf-kalla (diakses pada tanggal 15 Maret 2012 pukul 17.30 WIB) 

http://langitkuindah.wordpress.com/2009/07/03/gaya-kepemimpinan-ketiga-calon-presiden-megawati-sby-dan-jusuf-kalla
http://langitkuindah.wordpress.com/2009/07/03/gaya-kepemimpinan-ketiga-calon-presiden-megawati-sby-dan-jusuf-kalla
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di ambil oleh Megawati, namun  mengundang banyak pertanyaan dan 

pro kontra. Gaya kepemimpinan Megawati bila dilihat berdasarkan ciri-

ciri kepemimpinan ideal yang dimiliki beliau menurut pendapat saya 

hanya pada segi adaptabilitas, dimana saat beliau menjabat sebagai 

presiden tetapi anggota kabinet lebih menjadi pengaruh yang dominan 

dalam pemerintahan beliau. Singkatnya beliau dapat adaptif dengan 

lingkungan pemerintahan yang semuanya bergantung pada kabinet. 

 

 E.4.2. Kepemimpinan Era Presiden Susilo Bambang Y. 

Susilo Bambang Yudhoyono adalah presiden RI ke-6. Berbeda 

dengan presiden sebelumnya, beliau merupakan presiden pertama yang 

dipilih secara langsung oleh rakyat dalam proses Pemilu Presiden 

putaran II 20 September 2004. Dikenal sebagai Presiden berlatar 

belakang militer, tidak serta merta Presiden SBY, begitu di kenalnya, 

membawa suasana militer tersebut menjadi gaya kepemimpinannya. 

Dalam sebuah buku yang ditulis oleh seorang staf khusus kepresidenan 

SBY yaitu, Dr. Dino Pati Djalal menyebutkan dalam sebuah epiloque di 

bab akhirnya yang berjudul SBY sebagai atasan, sahabat dan mentor
43

, 

SBY merupakan sosok yang sempurna sebagai pemimpin. Beliau dapat 

menjadi seorang mentor sekaligus sahabat. Namun, Banyak kalangan 

menilai bahwa justru sebaliknya, Presiden SBY dikenal sebagai sosok 

                                                           
43 Dr. Dino Pati Djalal, Harus Bisa!  Seni Memimpin ala SBY (Indonesia, Red & White Publishing,2008) 
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yang 'melankolis'
44

. Presiden SBY cenderung lebih kalem, sesuai 

dengan background kebudayaannya yang jawa, sehingga banyak orang 

justru mengatakan bahwa beliau ini “lelet”. Sepeti yang kita ketahui 

bahwa beliau merupakan calon incumbent. Sosok kemiliteran yang 

kental secara tidak langsung juga membawa dampak pada kabinet yang 

dipimpinnya. Kemampuan beliau untuk melihat kedalam masalah tidak 

terlalu baik apabila dibawa ke level teknis, karena beliau merupakan 

sosok yang ahli dalam mensinergikan kekuatan-kekuatan yang berada 

dibawah kepemimpinan beliau 

Gaya kepemimpinan SBY berdasarkan ciri-ciri dari 

kepemimpinan ideal yang sesuai dengan beliau diantaranya adalah, 

seorang militer intelektual, kemudian kemampuan analitik yang tajam 

yang kadangkala mengurangi kecepatan dalam mengambil keputusan. 

Keterampilan berkomunikasi secara efektif juga dimiliki beliau dimana 

terlihat dampaknya pada kabinet yang dipimpinnya. 

 

E.5. Budaya Jawa 

Suku Jawa merupakan suku terbesar yang ada di indonesia. 

Suku Jawa memang dikenal ada di seluruh bagian Indonesia walaupun 

dalam jumlah yang sedikit. Namun orang Jawa di kenal memiliki 
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 http://langitkuindah.wordpress.com/2009/07/03/gaya-kepemimpinan-ketiga-calon-presiden-megawati-sby-dan-

jusuf-kalla (diakses pada tanggal 15 Maret 2012 pukul 17.30 WIB) 
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beberapa karakter
45

. Pertama, orang Jawa di kenal orang yang kalem, 

sopan, selalu menyimpan perasaan atau tidak suka langsung dan selalu 

menjaga etika berbicara agar tidak menyinggung perasaan orang lain. 

Kedua, mempunyai bahasa tersendiri yaitu Bahasa Jawa. Bahasa Jawa 

sendiri memiliki berbagai tingkatan tersendiri yang dalam 

penggunaannya di sesuaikan dengan lawan bicaranya. Jika lawan 

bicaranya orang tua, maka menggunakan bahasa jawa halus agar 

terkesan lebih sopan dan menghargai, namun jika lawan bicaranya 

sebaya atau lebih muda menggunakan bahasa jawa kasar 

Namun tidak hanya dalam segi bahasa saja, orang jawa 

khususnya dalam lingkup keraton, di haruskan menjaga sikap tingkah 

laku. Memang budaya jawa di lingkup keraton masih terasa kental 

karena masyarakat keraton menjaga budaya jawa agar tetap asli, tidak 

tercampur dengan budaya lain. Banyak sekali mitos yang beredar dalam 

kebudayaan jawa di lingkup keraton. Jika melihat dalam Serat Tatacara 

Keraton yang merupakan bagian naskah Serat Abdi Dalem Keraton di 

sebutkan ada beberapa aturan-aturan tingkah laku. Seperti ketika 

berjalan tidak boleh melambaikan tangan dan menoleh, harus 

menunduk, wajah harus tenang, tidak boleh merokok atau menyirih dan 

tidak boleh berbincang-bincang. Contoh seperti itu di maksudkan agar 

                                                           
45 http://www.anneahira.com/jawa.htm (diakses pada tanggal 2 Mei 2012 pukul 18.01 WIB) 

http://www.anneahira.com/jawa.htm
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orang jawa dinilai sebagai orang sopan
46

. Dan seperti contoh di atas bisa 

di katakan mitos yang beredar di kawasan keraton karena mitos sendiri 

muncul dari budaya yang kuat dan di sepakati bersama sehingga 

menjadi aturan yang tetap. Jika melanggar maka bisa dikatakan orang 

jawa yang tidak sopan atau kurang ajar. Dalam hal lain, yaitu 

penempatan keris. Keris memang alat tradisional asli jawa. Para abdi 

dalem laki-laki khusunya di wajibkan menggunakan keris dan menurut 

naskah yang sama di atas, posisi keris di letakkan di sebelah kanan 

diselipkan lebih dalam dan tidak boleh membenahi posisi keris kecuali 

dirasa perlu. Mengapa harus kanan? Karena kanan bagi kalangan orang 

keraton adalah simbol kebaikan. 

Selain itu ada juga mitos orang jawa perempuan yang harus 

berjalan ndodhok atau jongkok jika menghadap suaminya atau orang 

yang lebih tua. simbolisasi tersebut sama dengan diatas yaitu 

menunjukkan sopan santun dan hormat. Memang terkesan merendahkan 

martabat wanita, namun itulah adat istiadat. Budaya dilahirkan untuk 

mengatur manusia agar menjadi manusia yang baik.  

 

 

 

                                                           
46

 E-book, Skripsi tentang Analisis Nilai dan Makna Simbolik Teks Serat Tatacara keraton dalam Naskah Serat 

Abdi Dalem Keraton oleh Yesy Wahyuning Tyas, FIB, Univ. Indonesia tahun 2009 
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F. Fokus Penelitian 

Untuk fokus penelitian disini, penilitian memfokuskan meneliti 

tanda-tanda semiotika yang nantinya akan di temukannya representasi 

pencitraan presiden Susilo Bambang Yudhoyono Dan Megawati 

Soekarno Putri dalam buku “Split Second Split Moment”. Semua itu 

akan di kaitkan dengan mitos-mitos budaya karena peneliti 

menggunakan semiotika dari Roland Barthes 

 

G. Metode Penelitian 

G.1. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif-

intrepretatif menggunakan analisis semiotik. Mengacu pada teori dari 

Roland Barthes, diharapkan dapat digali lebih dalam beberapa kajian 

tanda yang mewakili tujuan penelitian. Berbekal struktur dikotomi 

denotasi dan konotasi, akan didapatkan beberapa tanda dan akan ada 

beberapa pemaknaan dari tanda tersebut yang sama halnya merujuk 

kembali pada tujuan penelitian ini. 

G.2. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini adalah buku “Split Second Split 

Moment” karya Julian Sihombing 

 

 



43 
 

G.3. Unit Analisis 

Dalam buku “Split Second Split Moment”, terdapat 14 foto 

presiden indonesia dari 205 foto yang termuat yang terdiri dari peristiwa 

sosial di indonesia, olah raga, perayaan, kerusuhan mei, kondisi politik 

indonesia dan yang pasti tentang kegiatan presiden indoensia. Lalu, dari 

14 foto presiden indonesia, peneliti akan memilih 6 foto diantaranya 3 

foto presiden SBY dan 3 fot presiden Megawati yang mewakili batasan 

penelitian yang akan dianalisis. Peneliti beralasan karena 6 foto tersebut 

mempunyai efek pencitraan yang kuat bagi seorang presiden. 

G.4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpuan data yang digunakan peneliti ada dua, 

yaitu: 

1. Data Primer dengan cara pengumpulan data dokumentasi 

yaitu dengan melakukan pemilihan frame yang akan diteliti sesuai 

kebutuhan penelitian. 

2. Data Sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari 

kepustakaan yang ada, baik berupa buku, jurnal, internet, maupun bahan 

tertulis yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. 

G.5. Teknik Analisis Data 

Sesuai dengan rumusan masalah dengan pendekatan semiotika 

dari Roland Barthes, penilitian akan dilakukan dengan seleksi foto 

sesuai pembahasan. Dari tabel peta Barthes di bawah terlihat bahwa 
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tanda denotatif (3) terdiri atas penanda (1) dan petanda (2). Akan tetapi, 

pada saat bersamaan, tanda denotatif adalah juga penanda konotatif (4). 

Dalam konsep Barthes, tanda konotatif tidak sekadar memiliki makna 

tambahan, namun juga mengandung kedua bagian tanda denotatif yang 

melandasi keberadaannya. Dalam kerangka Barthes, konotasi identik 

dengan operasi ideologi, yang disebutnya sebagai mitos dan berfungsi 

untuk mengungkapkan dan memberikan pembenaran bagi nilai-nilai 

dominan yang berlaku dalam suatu periode tertentu. 

 

Tabel 1.1 

Peta Tanda Roland Barthes 

1. SIGNIFIER 

       (PENANDA)  

2. SIGNIFIED 

       (PETANDA)   

  

3. DENOTATIVE SIGN (TANDA 

DENOTATIF) 

4. CONNOTATIVE SIGNIFIER 

(PENANDA KONOTATIF) 

5. CONNOTATIF SIGNIFIED 

(PETANDA KONOTATIF) 

6. CONNOTATIVE SIGN (TANDA KONOTATIF) 

 

Sumber : Paul Cobley & Litza Jansz. 1999. Introducing Semiotics. NY: Totem Books,  

hlm. 51. (Sobur, 2006: 69). 


