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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

1. Komunikasi Politik

Dalam buku Komunikasi Politik oleh Deddy Mulyana (2013), Littlejohn 

mengungkapkan terdapat beberapa pengertian komunikasi politik oleh beberapa 

pakar. Sejak munculnya model komunikasi Lasswell yang bernuansa politik yakni 

Who Says What in Which Channel to Whom with what Effect, maka muncullah 

beberapa definisi komunikasi umum dan definisi komunikasi politik yang bersifat 

linier, antara lain: 

Transmisi informasi (secara luas mencakup verbal, non verbal, perilaku, 

dsbnya) dalam mengejar kekuasaan. (Sunshine Hillygus) 

Transfer informasi apapun mengenai perlombaan atas sumber daya. (Bruce 

Hardy) 

Produksi, transmisi, dan efek informasi mengenai politi, pendapat politik dan 

kebijakan publik. (Bob Lichter) 

Jika dilihat dari beberapa definisi yang dikemukakan oleh beberapa pakar, yang 

sesuai dengan kondisi politik atau komunikasi politik yang terjadi di Indonesia 

sebagaimana dirangkum oleh Deddy Mulyana (2013). Yakni,  komunikasi politik 

yang dinamis, mudah berubah, rumit, dan bahkan sulit diramalkan. Apalagi 

komunikasi politik di Indonesia bernuansa konteks tinggi: lebih banyak pesan-pesan 

yang tersirat daripada yang tersurat, termasuk pesan melalui bahasa tubuh, busana, 

dan diam.  
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Suara mendehem Pak Harto yang membuat bawahannya ketakutan, sikap diam 

Megawati saat ditanya wartawan yang menimbulkan berbagai penafsiran, hingga baju 

kotak-kotak Jokowi dan Ahok pada saat kampanye tahun 2012 yang mengesankan 

kesederhanaan, kesederajatan, dan kedekatan dengan rakyat, semua itu merupakan 

komunikasi politik yang pelik.  

Komunikasi politik secara konseptual dapat diartikan pula sebagai proses untuk 

membentuk citra politik yang positif. Tetap konsisten, dan membuat suatu hal yang 

dicitrakan sampai kepada khalayak. Berbagai cara dalam komunikasi politik bisa 

dilakukan dengan perncanaan yang matang, memperhatikan berbagai aspek, sehingga 

dapat terbentuk citra positif yang diharapkan, dan citra positif tersebut diterima di 

masyarakat, dan memberikan reputasi yang baik kepada para aktor politik (calon 

pemimpin, atau calon kepala daerah).  

Menurut Harsosno Suwardi, komunikasi politik dapat dilihat dalam arti sempit 

maupun dakam arti luas. Dalam arti sempit komunikasi politik adalah setiap bentuk 

penyampaian pesan, baik dalam bentuk lambang-lambang maupun dalam bentuk kata-

kata tertulis atau terucapkan, ataupun dalam bentuk isyarat yang mempengaruhi 

kedudukan seseorang yang adadalam suatu struktur kekuasaan tertentu. Sedangkan 

dalam arti luas, komunikasi politik adalah setiap jenis penyampaian pesan, khususnya 

yang bermuatan info politik dari suatu sumber kepada sejumlah penerima pesan 

(Ariannie, 2010;16).  

Bisa disimpulkan dalam kegiatan komunikasi politik tentu ada komunikator 

politik, pesan politik, komunikan, media, dan juga efek yag ditimbulkan dari kegiatan 

komunikasi sesuai dengan pengertian komunikasi menurut Lasswel. Sebagai seorang 

aktor politik tentu mempunyai peran penting sebagai dalam proses komunikasi 
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politik. Sebagai komunikator politik, politisi berada di posisi paling strategis untuk 

memainkan peran dalam rangkaian komunikasi politik.  

Menurut Nimmo, politisi sebagai komunikator politik memainkan peran sosial 

yang utama, terutama dalam proses pembentukan opini publik. Politisi atau politikus 

berkomunikasi sebagai wakil suatu kelompok dan pesan-pesan politikus itu adalah 

untuk mengajukan dan atau melindungi tujuan kepentingan politik. Artinya, 

komunikator politik mewakili kepentingan kelompok, sehingga jika dirangkum maka 

politikus mencari pengaruh lewat komunikasi (Ariannie, 2010;17).  

Ahok sebagai calon Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 memiliki peran 

penting dalam kegiatan komunikasi politik. Sehingga pesan-pesan yang disampaikan 

dianggap mewakili beberapa golongan yang berada dibelakangnya maupun 

pendukungnya (relawan). Apabila pesan-pesan yang disampaikan merupakan pesan 

positif tentu akan menimbulkan citra yang positif di masyarakat, namun apabila pesan 

yang disampaikan bermuatan negatif, warga sebagai khalayak politik tentu akan 

menangkap hal tersebut tidak benar (negatif), sehingga berdampak pada Ahok dan 

beberapa partai politik dibelakangnya yang merasakan dampak negatif.  

Seperti kasus yang terjadi terhadap Ahok, yaitu kasus penistaan agama dan ulama 

yang dituduhkan kepadanya. Sebagai aktor politik dengan latar belakang Ahok yang 

berbeda dan golongan minoritas (keturunan tionghoa, dan non muslim), diikuti 

dengan kasus dugaan penistaan agama islam, tentu memberikan dampak negatif 

terkait citra (image) Ahok sebagai Gubernur sekaligus calon kepala daerah, juga bagi 

para pendukungnya. Sehingga muncul permasalahan baru karena kesalahan 

komunikasi politik yang dilakukan secara individu oleh komunikator politik (aktor 

politik).   
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2. Kampanye Politik , dan Pemilu di Indonesia 

Berbagai kampanye politik yang hadir sebelum pemilihan umum di Indonesia 

berlangsung selalu diwarnai berbagai strategi oleh tim sukses masing-masing calon. 

Umumnya dikenal dengan istilah Marketing Politics atau pemasaran politik. 

Pemasaran politik dimaksudkan adalah penyebarluasan informasi tentang kandidat, 

partai, dan program-program yang dilakukan oleh aktor-aktor politik (komunikator) 

melalui saluran-saluran komunikasi tertentu yang ditujukan kepada segmen (sasaran) 

tertentu dengan tujuan mengubah wawasan, pengetahuan, sikap, dan perilaku para 

calon pemilih sesuai dengan keinginan pemberi informasi (Cangara, 2009:277).  

Proses pemasaran atau kampanye politik menjelang pemilu di Indonesia 

mencakup e,pat elemen utama, yaitu (Cangara, 2009): 

a. Product (produk) politik yang akan dipasarkan ialah partai politik itu sendiri 

sebagai salah satu bentuk produk sosial. Produk yang dimaksud juga bisa 

berbentuk logo, visi, misi, program, dan para calon yang diajukan oleh partai 

politik, apakah calon presiden, gubernur, walikota, dan jabatan lainnya.  

b. Place (tempat), dalam konteks komunikasi politik atau pemasaran politik 

tempat sering diasosiasikan dengan ruang publik (public sphere). Misalnya 

media massa seperti surat kabar, koran, radio, televisi, dan sebagainya. Ruang 

publik lainnya yaitu internet, yang sekarang sudah banyak digunakan. 

Khususnya setelah munculnya media sosial seperti Facebook, Instagram, dan 

Twitter bisa digunakan untuk tempat memasarkan produk politik.  

c. Price (harga) dalam konteks komunikasi politik, harga sebuah partai besar 

lebih sulit dimasuki oleh para calon yang ingin maju sebagai kontestan. 

Dibandingkan dengan partai-partai kecil. Partai kecil lebih mudah dijadikan 
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sebagai kendaraan politik untuk menjadi seorang calon kandidat, 

dibandingkan menjadi calon dari partai besar.  

d. Promotion (promosi) sendiri sering dihubungkan dengan istilah kampanye. 

Kampanye tentunya dilakukan untuk memasarkan produk (calon) kepada 

khalayak. Sehingga khalayak mengetahui, mengenal dengan baik calon-calon 

dari sebuah partai politik. Kemudian bisa menjatuhkan hak pilihnya kepada 

kandidat yang telah dipromosikan.  

Kampanye ialah sebuah upaya yang dikelola oleh satu kelompok (agen 

perubahan) yang ditujukan untuk mempersuasi target sasaran agar bisa menerima, 

memodifikasi atau membuang ide, sikap dan perilaku tertentu (Cangara, 2009). 

Kampanye politik menurut Richard A. Joslyn dalam Cangara (2009) melukiskan 

kampanye politik tidak ada bedanya dengan sebuah adegan drama yang dipentaskan 

oleh para aktor-aktor politik.  

Suatu kampanye politik tidak selalu berjalan mulus, melainkan juga banyak 

terjadi kesalahan dalam menyampaikan pesan-pesan politik. Setiap strategi kampanye 

memiliki sisi positif dan negatifnya. Biasanya, di Indonesia mulai gencar melakukan 

kampanye politik pada saat menjelang pemilihan umum kepala daerah (gubernur, 

walikota, bupati, DPRD, DPR-RI, dsbnya), juga menjelang pemilihan kepala negara 

(presiden). Tentu saja upaya kampanye dilakukan untuk mendapatkan simpati dan 

dukungan dari masyarakat, sehingga membantu calon kepala daerah mendapatkan 

kekuasaan atau jabatan yang diinginkan. Oleh karena itu, tahapan kampanye pada 

pemilihan umum di Indonesia sangatlah penting untuk dilakukan. Merupakan bentuk 

investasi untuk memasarkan sebuah produk politik.  
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Strategi kampanye politik yang berhasil juga banyak terjadi. Umumnya dirancang 

oleh ahli di bidang kampanye politik atau komunikasi politik. Menurut Louw dalam 

Handayani 2005 yang dikutip oleh Cangara (2009), profesi perancang strategi 

kampanye disebut sebagai konsultan public relations politik yang bertugas 

membangun citra (image) politik bagi seorang politikus, sedangkan dilain pihak 

memberikan kesan yang negatif pada saingannya.  Namun istilah konsultan public 

relations politik digunakan sampai tahun 1984, setelah tim kampanye Ronald Raegan 

menggantikan dengan istilah spin doctor (Cangara, 2009).  

Kampanye politik di Indonesia identik dengan pemilihan umum. Suasana politik 

di Indonesia pun mulai memanas ketika menjelang diselenggarakannya pemilu. 

Seperti halnya kampanye dan pemilu yang diselenggarakan pada Rezim Soeharto 

selalu direkayasa, dan hasilnya pun dapat diduga, partai politik mana yang akan 

menang, dan siapa yang akan menjadi presiden (Mulyana, 2013:108).  

Menurut Mulyana (2013) pada pemilu sejak Soeharto lengser dan masuk pada era 

reformasi, wartawan pernah menggunakan istilah “serangan fajar” untuk melukiskan 

tim sukses yang bergerilya membagi-bagikan uang kepada khalayak pada hari 

pencoblosan dengan harapan penerima uang itu memilih kandidat yang mereka 

jagokan.  

Pada pemilu presiden (pilpres) tahun 2004 dan 2009, perang antar kubu 

berlangsung dalam berbagai aspek, tetapi terutama dalam taktik (termasuk public 

relations), wacana dan penggunaan teknologi komunikasi. Seperti halnya strategi 

kampanye SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) pada pemilu 2004, banyak televisi 

menayangkan iklan politik, diantaranya SBY sedang bernyanyi dalam sebuah 

kelompok penyanyi yang cukup menghibur (Mulyana, 2013).  
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Artinya, suasana pemilu di Indonesia selalu diwarnai dengan berbagai stratgei 

kampanye yang dilakukan oleh kandidat politik beserta tim suksesnya. Seperti halnya, 

suasana pemilihan umum gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022. Ahok beserta tim 

sukses politik, organisasi relawan (Teman Ahok) melakukan berbagai kegiatan 

kampanye sesuai dengan yang direncanakan. Jika dalam pemilu presiden 2004 dan 

2009 kebanyakan menggunakan iklan televisi, seiring berkembangnya zaman muncul 

beberapa media baru. Media baru tersebut diantaranya media sosial (facebook, twitter, 

instagram, dsbnya) dan juga menggunakan website untuk upaya kampanye politik.  
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3. Macam-macam Media Komunikasi Politik  

Pemilihan media komunikasi harus disesuaikan dengan pesan yang ingin 

disampaikan, juga sesuai dengan karakteristik audience yang menjadi sasaran 

komunikasi politik. Banyak macam-macam media yang ada, sehingga komunikator 

dapat memilih dan menyesuaikan dengan pesan yang sudah dirancang. Beberapa 

bentuk media atau saluran komunikasi adalah (Cangara, 2009): 

a. Media cetak  

Media cetak adalah saluran komunikasi dimana pesan-pesan verbalnya 

(tertulis) maupun dalam bentuk gambar-gambar seperti karikatur dan komik 

dilakukan dalam bentuk tercetak. Seperti halnya surat kabar, koran, brosur, 

dan sebagainya. Media cetak memiliki kelebihan, yaitu bisa dibaca oleh 

banyak orang seperti halnya dalam satu rumah tangga, perpustakaan, dan 

sebagainya. Namun juga memiliki kelemahan yaitu tidak memiliki jangkauan 

yang cukup luas atau jauh (Cangara, 2009).  

 

b. Media Elektronik 

Pesan-pesan melalui media elektronik disampaikan melalui getaran 

listrik yang diterima oleh pesawat penerima tertentu, misalnya televisi dan 

radio. Kelebihan media elektronik adalah bisa menembus ruang dan waktu, 

sehingga informasinya sangat cepat dan serempak meliputi semua wilayah 

yang berada dalam radius penerimaan. Selain cepat, pesan juga disertai 

dengan suara (audio), dan atau gambar hidup berwarna (video) yang dapat 

dilihat oleh pemirsa, serta menarik untuk ditonton (Cangara, 2009). Begitupun  

dengan radio yang memilki segmen tersendiri.  
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c. Media Internet  

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang begitu cepat 

akhir-akhir ini telah turut meramaikan aktivitas komunikasi politik, terutama 

dengan internet. Di Indonesia, dalam konteks komunikasi politik internet 

telah banyak digunakan. Seperti halnya organisasi relawan teman ahok 

menggunakan media internet untuk menyebarluaskan informasi-informasi 

tentang Ahok. Khususnya melakukan kampanye politik agar di pemilihan 

gubernur Jakarta, Ahok mendapatkan dukungan masyarakat dan terpilih 

kembali menjadi Gubernur Jakarta.  

Media internet sendiri memiliki beberapa kelebihan dari media yang 

lainnya, antara lain: (1) kemampuan untuk menembus batas wilayah, ruang, 

dan waktu ; (2) memperluas akses memperoleh informasi global; (3) 

meningkatkan kemampuan untuk berserikat secara bebas; (4) mengancam 

tatanan yang telah mapan, seperti pemerintahan otokrasi; serta (5) memiliki 

kecepatan perkembangan dan penyebaran yang sulit diatasi (Cangara, 2009).  

Media internet mulai digunakan ketika pemilu calon presiden dan 

calon wakli presiden pada tahun 2004, tim sukses para calon menggunakan 

media alternatif ini. Yaitu calon presiden Susilo Bambang Yudhoyono 

bersama dengan Jusuf Kalla membuka situs website resmi dengan alamat  

http://sby-oke.com, kemudian diikuti dengan Megawati dengan membuka 

situs web http://megahasyim.com (Cangara, 2009). Artinya, beberapa tokoh 

politik sudah mulai menyadari penggunaan dan juga manfaat media internet 

untuk kegiatan kampanye dan pemasaran politik. Tentunya untuk menjangkau 

segmen atau khalayak yang lebih luas lagi.   

http://sby-oke.com/
http://megahasyim.com/
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Tidak hanya para kandidat aktor politik, melainkan juga partai politik 

menggunakan dan membuka situs web, contohnya partai Partai Demokrasi 

Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan situs www.banteng.org. Partai lainnya 

yang menggunakan situs web adalah Partai Persatuan Pembangunan (P3) 

dengan meluncurkan www.ppp.or.id. Juga partai golkar dengan situs web 

www.golkar.or.id.  

Seperti halnya organisasi relawan teman ahok yang lahir sejak 16 Juni 

2015 juga memanfaatkan dan memilih media internet, dengan membuka situs 

web www.temanahok.com untuk menyebarluaskan informasi yang dapat 

mempengaruhi opini publik, ataupun pemberitaan positif yang dapat 

menguntungkan Ahok, sekaligus sebagai media kampanye organisasi dalam 

menghadapi pemilihan umum Gubernur DKI Jakarta.  

  

http://www.banteng.org/
http://www.ppp.or.id/
http://www.golkar.or.id/
http://www.temanahok.com/
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4. Teori Konstruksi Sosial Media Massa  

Teori Konstruksi Sosial atas Realitas awalnya dicetuskan oleh Peter L.Berger dan 

Thomas Luckmann dalam buku mereka The Social Construction of Reality: Treatise 

in the Sociology of Knowledge; Anchor Books, New York, dengan teori yang 

dihasilkan oleh penulis yaitu Teori Konstruksi Sosial Media Massa yang dihasilkan 

melalui penelitian yang panjang dan menjadi karya disertasi Doktor pada program 

Pascasarjana Unair tahun 2000 (Bungin, 2008:6).   

Teori dan pendekatan konstruksi sosial atas realitas terjadi seacara simultan 

melalui tiga proses sosial, yaitu eksternalisasi, obyektivasi dan internalisasi. Tiga 

proses tersebut terjadi diantara individu satu dengan individu lainnya dalam 

masyarakat. Eksternalisasi sebagai bagian dari penyesuaian diri dengan dunia 

sosiokulutural sebagai produk manusia, sedangkan obyektivasi sebagai interaksi 

sosial dalam dunia intersubyektif yang dilembagakan atau mengalami proses 

institusionalisasi, dan internalisasi merupakan upaya individu mengidentifikasi diri 

dengan lembaga-lembaga sosial atau organisasi sosial tempat individu menjadi 

anggotanya (Bungin, 2008:193). 

 Proses pembuatan atau konstruksi sosial memang harus berdasarkan realita 

yang terjadi di masyarakat. Jika biasanya proses konstruksi citra digunakan untuk 

mencitrakan suatu produk barang melalui iklan di televisi, maka proses konstruksi 

citra juga dapat dilakukan untuk produk politik. Artinya, suatu produk politik atau 

kandidat perlu adanya proses pengkonstruksian citra sebelum produk tersebut 

dipromosikan atau dikampanyekan oleh tim sukses. Menurut Bungin (2008), 

konstruksi citra atau image dalam banyak hal akan mampu mengubah jalan pikiran 

pemirsa.  
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Jika dalam bukunya, Firmanzah (2007) menggambarkan proses konstruksi image 

terdapat beberapa tahapan. Tahapan awal yaitu, semua hal yang secara sadar 

(intended) dan tidak sadar (unintended). Intended action adalah semua hal yang 

terkait dengan aktivitas politik seperti jargon, program kerja, figur pemimpin dan 

simbolisasi yang ingin diciptakan secara sadar dibentuk dan disusun oleh partai 

politik. Namun beberapa informasi yang dilakukan dengan unsur ketidaksengajaan 

merupakan aksi yang sadar (unintended). 

Kedua aksi tersebut tersalurkan melalui komunikasi politik. Sehingga terdapat 

dua hal yang terjadi pada msyarakat sebagai komunikan atau penerima informasi. 

Yaitu proses belajar sosial (social learning) dan juga identifikasi sosial (social 

identification). Dalam proses pembelajaran sosial semua informasi yang terkadang 

ambigu atau bertolak belakang, diterima sekaligus dipelajari oleh masyarakat. 

Sedangkan proses identifikasi sosial yang terjadi yaitu untuk menentukan apakah 

suatu pemberitaan tersebut benar atau salah, objektif atau subjektif, tepat atau tidak 

tepat, baik secara rasional maupun emosional (Firmanzah, 2007).  

Hasil itulah yang akan tertanam dalam benak masyakarat, yang nantinya menjadi 

citra (image), reputasi dan kesan tentang suatu partai politik atau tokoh politik. 

Apabila kesimpulan setiap individu sesuai dengan apa yang terdapat dalam benak 

mereka selama ini, hal tersebut akan memperkuat kesan yang mereka tangkap 

sebelumnya. Namun sebaliknya, apabila kesimpulan baru berlawanan dengan apa 

yang selama ini mereka yakini sebagai citra dan reputasi partai politik, mereka mulai 

mempertanyakan keabsahan kedua citra (image) tersebut (Firmanzah 2007).   
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5. Konstruksi Citra Politik (Membangun Image) 

Miller, Balanter, dan Pribam (Nimmo, 2000:4) menguraikan hubungan antara 

kecenderungan dan kegiatan. Kegiatan terdiri atas tiga tahap pokok yaitu citra, 

rencana, dan operasi. Hal tersebut berkaitan satu sama lain, ringkasnya citra adalah 

kecenderungan yang tersusun dari pikiran, perasaan, dan kesudian. Citra selalu 

berubah seiring dengan berubahnya pengalaman. Citra membantu memberikan alasan 

yang dapat diterima secara subjektif tentang mengapa segala sesuatu hadir 

sebagaimana tampaknya, tentang preferensi politik, dan tentang penggabungan 

dengan orang lain. Artinya citra dalam politik berguna untuk menarik perhatian 

publik.  

Dalam Jurnal Ilmiah Media Kom Universitas Mercu Buana (2011) mengutip dari 

Nimmo (1989:17), Filosof Friedrich Nietzsche menyatakan bahwa politikus hanyalah 

aktor yang menciptakan citra ideal untuk diri mereka sendiri, dan citra adalah suatu 

integrasi mental yang halus dari berbagai sifat yang diproyeksikan oleh orang itu, 

dipersepsi dan diinterpretasikan rakyat menurut kepercayaan, nilai, dan pengharapan 

mereka.  

Menurut Gioia & Thomas, seperti dikutip oleh Firmanzah (2007:230), Image ini 

dapat dikategorikan sebagai strategi „positioning‟ suatu partai politik diantara partai-

partai lainnya. Selain itu image juga terkait erat dengan identitas. Sedangkan menurut 

(Dutton et al., 1994) image biasanya diartikan sebagai cara anggota organisasi dalam 

melihat kesan dan citra yang berada di benak orang. Artinya, image politik 

didefinisikan sebagai konstruksi atas representasi dan persepsi masyarakat (publik) 

akan suatu partai politik. 
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Berbagai pakar mendefinisikan citra dalam dunia politik, pentingnya citra untuk 

mendapatkan perhatian dan dukungan publik, serta berbagai manfaat lain mengenai 

citra yang positif. Membangun citra dalam dunia politik tentu dibutuhkan waktu yang 

cukup lama, pesan yang dikemas dengan baik, serta pendistribusian pesan secara 

konsisten, agar dapat mempengaruhi opini publik.  

Membangun suatu citra (image) politik seorang kandidat agar sampai kepada 

masyarakat sesuai dengan apa yang diharapkan partai politik bukanlah hal yang 

mudah dan dapat cepat dicapai. Untuk itu, ada hal yang harus dilakukan terus menerus 

oleh partai politik, yaitu komunikasi politik (political communication). Komunikasi 

politik adalah proses tukar menukar informasi antara dua entitas atau lebih. Tujuan 

utama dari komunikasi politik adalah menciptakan kesamaan pemahaman politik 

(misalnya: pesan, permasalahan, isu, kebijakan politik, dan lainnya) antara suatu 

partai politik dengan masyarakat. Hasil dari proses pembelajaran dan identifikasi 

inilah yang akan tertanam dalam benak masing-masing individu yang nantinya 

menjadi citra, reputasi dan kesan tentang suatu partai politik (Firmanzah; 2007: 242-

245). Hal tersebut merupakan cara atau proses konstruksi citra yang dilakukan oleh 

partai politik terhadap produk politiknya.   

Apabila suatu image atau citra politik positif dan dapat diterima oleh masyarakat, 

tentunya akan memberikan dampak positif terhadap pemilih agar bisa memberikan 

suaranya dalam pemilihan umum. Hal tersebut tidak menutup kemungkinan mengenai 

citra partai politik (parpol), kandidat atau calon pemimpin yang akan maju dalam 

pemilihan umum. Setiap lakon politik baik dari parpol maupun tokohnya mempunyai 

latar belakang yang berbeda-beda, seperti budaya, agama, suku, ras, pendidikan, jenis 

kelamin, track record, program kerja yang berbeda-beda. 
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Sehingga berlomba-lomba untuk membangun citra yang dibutuhkan dan dapat 

diterima oleh masyarakat luas. Tentunya membentuk sebuah citra politik tidak hanya 

dari satu aspek saja, perlu kolaborasi berbagai aspek yang dapat berperan penting 

dalam mendukung terbentuknya citra dengan baik. Termasuk produk politik, 

positioning produk politik, pemasaran produk politik, sekaligus penyebaran informasi 

atau pemilihan media yang dipilih untuk menyebarluaskan pesan-pesan yang sudah 

dirancang.  

Latar belakang seorang tokoh politik tentunya mempengaruhi citra dirinya 

sendiri. Seperti halnya dalam pencitraan atau konstruksi citra yang dilakukan oleh 

organisasi relawan Teman Ahok dalam mengkonstruksi citra Cagub DKI Jakarta 

periode 2017-2022 yakni Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai pemimpin yang 

dibutuhkan Jakarta, dengan menonjolkan berbagai latar belakang yang dapat 

menunjaang terbentuknya citra positif seorang Ahok. Menawarkan program kerja dan 

mengeksekusi dengan baik, tidak hanya janji atau khayalan, dan disaat Indonesia 

marak terjadi kasus korupsi, Ahok menjadi figur yang tegas melawan korupsi 

dikalangan pemerintahan. 

Pada dasarnya mengkonstruksi citra maupun memperbaiki citra yang negatif agar 

menjadi positif bisa dilakukan oleh siapapun, kapanpun, dengan pesan yang konsisten, 

dan melalui media apapun sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Media 

mempunyai peran penting yakni sebagai salah satu alat untuk mendistribusikan pesan 

atau citra politik. Media yang bisa digunakan untuk proses mengkonstruksi citra 

sangat beragam, antara lain media cetak, elektronik, ataupun internet yang biasa kita 

kenal dengan nama media sosial (website, blog, facebook, twitter, dan sebagainya).  
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Pada awaalnya Ahok merupakan sosok yang baik dan layak untuk menjadi 

pilihan warga DKI Jakarta, namun setelah mengalami kasus penistaan agama, citra 

yang awalnya positif dan dapat menarik perhatian dan dukungan masyarakat mulai 

berbalik arah menjadi hujatan. Pasalnya, Ahok merupakan figur yang beretnis 

Tionghoa, serta merupakan golongan agama (nasrani) yang merupakan golongan 

minoritas di Indonesia. Image atau citra positif itupun mulai bergeser menjadi negatif 

(buruk). Sehingga perlu dilakukan kembali memperbaiki citra agar mendapat 

dukungan masyarakat lagi.  

Meminjam cara memperbaiki image negatif yang diyakini Ashforth dan Kreiner 

yang dikutip oleh Firmanzah (2007;248), ada beberapa strategi yang dapat dilakukan 

oleh partai politik (tokoh politik). Pertama, partai politik dapat menggunakan strategi 

‘reframing’. Strategi ini menggunakan metode transformasi makna dan pemahaman 

mengenai image negatif tersebut. Dalam strategi ini terdapat dua metode, yaitu 

infusing dan neutralizing. Dalam infusing, stigma dapat ditambal dan dilekat dengan 

hal-hal yang bersifat positif, kemudian mengubahnya dalam suatu penghargaan atau 

tanda jasa. Sementara itu dalam neutralizing dapat digunakan strategi penolakan atas 

tanggung jawab dan keterlibatan partai politik atas suatu peristiwa. Namun, strategi 

terakhir ini sangat dianjurkan, karena membangun image positif sulit dilakukan 

melalui proses penyangkalan atas tanggung jawab.  

Strategi kedua untuk memperbaiki image yaitu dengan metode recalibrating. 

Dalam metode ini partai politik ini dapat melakukan perubahan standard yang terkait 

dengan magnitude (seberapa besar) dan valence (seberapa bagus) suatu atribut negatif 

atas image-nya. Yang diubah adalah standar dari efek negatifnya dan bukan image itu 

sendiri. Hal ini dapat dilakukan dengan melokalisasi suatu isu negatif dalam wilayah 

kecil.  
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Strategi ketiga, refocusing artinya perhatian masyarakat dapat digeser dari hal-hal 

yang terkait dengan image negatif ke arah hal-hal yang bersifat positif, artinya 

membanjiri publik dengan informasi yang bertolak belakang dengan isu negatif yang 

berkembang itu, seperti halnya pengalihan isu. Hal ini dilakukan agar masyarakat 

tidak terlalu fokus terhadap isu negatif yang terjadi, melainkan beralih pada isu baru 

yang ia ciptakan. Sehingga dapat menguntungkan bagi seorang kandidat politik.  

Dalam implementasinya, Ahok beserta timses serta organisasi teman ahok dapat 

dilihat dengan kasat mata bahwa berusaha menerapkan infusing yakni lebih 

mengedepankan citra Ahok sebagai sosok pelayan masyarakat (terkait kasus penistaan 

agama QS. Al-Maidah larangan memilih pemimpin non muslim), serta 

menggemborkan bahwa Indonesia adalah negara yang bersemboyan Bhinneka 

Tunggal Ika, menjunjung toleransi, negara pancasila, demi kesatuan NKRI, sosok 

yang jujur, memerangi korupsi, bersih, transparan, dan profesional. Berusaha 

mengembalikan image positif sebelum terjadinya kasus penistaan agama.  

Tentunya ada tantangan tersendiri untuk menkonstruksi citra Ahok yang memiliki 

latar belakang berbeda, secara etnis Ahok merupakan golongan Tionghoa, sejak dulu 

Indonesia terpetakan menjadi golongan pribumi dan Tionghoa hingga terjadinya 

tragedi Mei 1998, para kaum Tionghoa mengalami penjarahan terhadap toko-toko 

yang dimilikinya, hingga kasus pemerkosaan. Sudah bukan rahasia umum lagi bahwa 

golongan yang bukan pribumi susah untuk mendapatkan kedudukan di pemerintahan 

seperti PNS, TNI, DPR maupun MPR. Sebagai negara yang berkonsep Bhinneka 

Tunggal Ika seharusnya juga mempertimbangkan keanekaragaman budaya, agama, 

ras, dan keanekaragaman suku (Mulyana, 2013;209) 
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Hal itu tentu memberikan manfaat bagi pihak yang ingin menjadikan Ahok 

sebagai Gubernur DKI Jakarta, baik partai politik (parpol), komunitas, organisasi, 

relawan pendukung Ahok (Teman Ahok). Mengkonstruksi citra Ahok sebagai sosok 

yang bisa diterima menjadi seorang pemimpin dan pelayan masyarakat tanpa harus 

dibandang suku, agama, dan rasnya sebagai warga negara Indonesia (WNI). Karena 

setiap orang yang berstatus WNI berhak mendapatkan hak yang sama, tidak 

terpetakan hanya pribumi yang berhak, dan golongan lainnya khususnya Tionghoa 

tidak berhak untuk memiliki kesempatan yang sama sebagai warga negara.  

Ringkasnya membangun image atau citra suatu produk politik (aktor politik)  

penting untuk dilakukan dalam menghadapi pemilihan umum. Tujuannya untuk 

mendapatkan dukungan masyarakat, hingga warga mau memberikan kontribusi hak 

pilihnya didalam pemilihan umum. Membangun sebuah image juga didukung dengan 

strategi komunikasi politik yang tepat, serta konsisten untuk mendapatkan dampak 

positif yang diinginkan oleh suatu partai politik atau calon kepala daerah. 
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6. Calon Kepala Daerah Sebagai Produk Politik 

Politikus atau politisi atau calon kepala derah yang akan maju dalam pemilihan 

umum bisa dikatakan merupakan salah satu bagian dari  produk politik yang berupa 

person (sosok, tohoh pribadinya). MenurutNiffenegger yang dikutip oleh Firmanzah 

(2007: 205) membagi produk politik dalam tiga kategori (1) party platform (platform 

partainya), (2) past record (catatan tentang hal-hal yang dilakukan di masa lampau), 

(3) personal characteristic (ciri pribadi).  Akhirnya karakteristik atau ciri seorang 

pemimpin atau kandidat memberikan citra, simbol dan kredibilitas sebuah produk 

politik (Firmanzah, 2007;205). 

Produk utama dari sebuah institusi politik adalah party platform yang berisikan 

konsep, identitas, ideologi dan program kerja sebuah institusi politik. Selain itu, suatu 

hal yang telah dilakukan oleh institusi politik di masa lalu juga berkontribusi dalam 

pembentukan sebuah produk politik. Dapat disimpulkan bahwa, partai pengusung dari 

suatu kandidat mempunyai peran penting dalam mendukung atau merugikan calon 

kepala daerah sebagai produk politiknya. Apabila suatu partai mempunyai citra dan 

rekam jejak yang baik di masyarakat dalam menjalankan pemerintahan, maka akan 

berdampak kepada calon kepala daerah yang akan maju dalam pemilu. Faktanya, 

Ahok sebagai aktor politik, tidak menjadi anggota partai politik lagi setelah keluar 

dari Partai Gerindra. Hingga banyak relawan yang mendukungnya sebagai calon 

independen, tidak dari partai politik. Meskipun pada akhirnya Ahok mendeklarasikan 

diri untuk maju diusung partai poltitk.  

Hal kedua yang dapat mempengaruhi calon kepala daerah sebagai aktor politik 

adalah past record atau rekam jejak yang telah dilakukan sebelumnya. Tidak hanya 

partai saja yang dapat mempengaruhi, namun rekam jejak individu menjadi penting 



31 
 

untuk dipertimbangkan oleh masyarakat. Jika seorang calon kepala daerah 

mempunyai rekam jejak yang baik selama memimpin, melakukan pembangunan 

daerah yang baik, maka akan dikenang oleh masyarakatnya. Namun apabila seorang 

aktor politik mempunyai rekam jejak sebagai seorang koruptor, maka kemungkinan 

untuk dipilih dan dipercaya lagi sebagai seorang pemimpin sangatlah kecil. Faktanya 

Ahok selama menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta mempunyai track record yang 

cukup baik, dengan kebijakan dan pembangunan yang dilakukan. Terbukti dari survey 

tingkat kepuasan warga DKI Jakarta dengan kinerja Ahok.  

Faktor lainnya adalah sosok kandidat itu sendiri. Karakter dan ciri pribadi seorang 

aktor politik dapat mendukung maupun merugikan dalam proses pembentukan citra. 

Karakter dan ciri pribadi yang dimiliki oleh Ahok memang kontras dengan calon 

kepala daerah lainnya. Hal ini menimbulkan pro dan kontra di masyarakat terkait 

pribadi Ahok yang dianggap arogan, berbicara kasar, tionghoa, non muslim, tegas, 

memberikan bukti-bukti, bukan hanya janji semata.  

Seorang politisi yang akan maju dalam pemilihan umum, kondisi fisiknya adalah 

salah satu hal yang penting untuk mendukung image atau citra yang akan disematkan 

kepadanya. Meminjam pandangan Foucault dan beberapa pakar lainnya, tubuh, 

termasuk ekspresi wajah, dapat berfungsi sebagai entitas penting bagi perjuangan 

politik, terutama pada saat terjadinya perubahan sosial. Lewat proses pencitraan, 

tubuh menjadi situs kontetasi dalam arena politik dan sebagai sarana kontrol sosial 

(Mulyana, 2013;52).  

Dalam hal ini, sosok fisik Ahok yang menjadi aktor politik atau calon gubernur 

DKI Jakarta akan memiliki peran penting untuk menarik dukungan masyarakat. 

Kondisi fisik yang dimiliki seorang kandidat akan memperkuat citra yang disematkan 
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di dalam dirinya, untuk tetap dekat dengan masyarakat, dan membuat masyarakat 

lebih tertarik lagi kepada seorang kandidat. Tak jarang, masyarakat menjatuhkan 

pilihannya kepada calon pemimpin karena seorang pemimpin memilik paras yang 

tampan, gagah, atau bahkan karena cantik, mancung, putih, dan sebagainya. Namun 

tidak hanya paras wajah dan tubuhnya saja yang dapat menarik perhatian khalayak 

dan sekaligus membentuk citra yang positif, busana yang dikenakan aktor politik pun 

memiliki perannya tersendiri. 

Kaye, yang dikutip oleh Mulyana menjelaskan bahwa, busana sebenarnya cukup 

penting untuk diperhatikan para calon untuk mendekatkan diri dengan rakyat pemilih. 

William Thourbly mengatakan dalam bukunya bahwa:  You Are What You Wear 

(anda adalah apa yang anda kenakan). sering orang menafsirkan busana yang kita 

kenakan. Pilihan seseorang atas busana mencerminkan mencerminkan 

kepribadiannya, apakah ia konservatif, religius, modern atau berjiwa muda. Busana 

seperti juga rumah, kendaraan, dan perhiasan, digunakan untuk menampilkan citra 

tertentu yang diharapkan pemakainya, seperti kata pribahasa Latin: uestis uirum reddit 

yang berarti „pakaian menjadikan orang‟. 

Tidak hanya faktor itu saja, melainkan pesan atau janji yang dilakukan oleh aktor 

politik mendukung citra dirinya. Apakah janji yang disampaiakan sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat saat ini, bukan hanya sebatas janji yang masih menjadi sebuah 

khayalan, namun membutuhkan apakah janji yang disampaikan tersebut akan menjadi 

nyata. Sosok Ahok yang sebelumnya menjabat sebagai Gubernur DKI telah 

memberikan bukti nyatanya memberikan perubahan di Jakarta, bisa dikatakan sesuai 

janji. Karena tidak ada pemimpin yang dapat bertahan sebagai pemimpin dengan 

menipu orang lain, baik penentangnya maupun pengikutnya (Mulyana, 2013;50). 
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Karakter dalam diri seorang aktor politik mempunyai pengaruh sebagai 

pendukunguntuk membentuk citra yang positif. Setiap perilaku aktor politik menjadi 

sorotan masyarakat, apapun yang dilakukan dalam hal menyampaikan pesan maupun 

menanggapi pesan akan menarik perhatian. Beberapa pakar menyampaikan bahwa 

segala sesuatu yang tersemat dalam diri aktor politik tentu mempunyai peran penting 

dalam pembentukan citra politik. Mulai dari janji atau pesan yang disampaikan, 

kondisi fisik, pakaian atau busana yang digunakan, bahkan etika dalam 

berkomunikasipun bisa meempengaruhi citra. Jika aspek yang mendukung positif, 

tentu citra yang terbentuk positif, dan apabila aspek pendukung citra negatif, tentu 

citra yang terbentuk tidak sepenuhnya positif (bahkan cenderung negatif).  

Dalam sosok Ahok sebagai aktor politik, aspek-aspek tersebut baiknya menjadi 

suatu hal yang dipertimbangkan untuk proses mengkonstruksi citra yang positif agar 

mendapat dukungan dari masyarakat. Citra Ahok sebagai pemimpin yang tegas 

namun sering menggunakan kata-kata kasar, serta kebijakan menggusur, reklamasi, 

dan yang terbaru adalah penistaan agama sering diangkat ke permukaan oleh lawan 

politik, namun hal itu yang menjadi tantangan bagaimana Teman Ahok mengemas 

sosok Ahok sebagai aktor politik yang dibutuhkan oleh warga DKI Jakarta. 
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7. Official Website/ Website Resmi/ Situs Resmi 

Lahirnya media baru atau new media melahirkan pula kebiasaan masyarakat 

berubah dalam hal mendapatkan, mencari, dan mengakses informasi untuk kebutuhan 

informasi yang ingin didapatkan. Adapun sosial media tersebut mempunyai banyak 

tipe dan tentunya mempunyai karakteristik masing-masing yang berbeda dalam 

penggunaannya. Karena didalam sosial media kita bisa membagikan suatu informasi 

dengan cepat. Dalam sosial media sangat memungkinkan terjadi komunikasi dua arah 

(Two Ways Communications), yang mana informasi dapat langsung ditanggapi oleh 

pembaca, dan memberikan respon secara langsung, baik respon positif maupun 

negatif.  

Komunikasi diperlukan untuk menciptakan kerjasama dan kolaborasi antara 

partai politik dengan masyarakat. Karena partai politik membutuhkan umpan balik 

(feedback) atas informasi yang telah diberikan kepada masyarakat. Kemudian, partai 

politik harus mencari-cari manakah hal-hal yang bisa diperbaiki berdasarkan 

masukan-masukan dari banyak kalangan. Agar dapat menciptakan kepuasan dan 

loyalitas pemilih, partai politik harus dapat mendengarkan suara dan aspirasi mereka 

(Firmanzah, 2007;77).  

Komunikasi dua arah ini sangat membutuhkan media dan pesan politik. 

Komunikasi partai politik dapat dilakukan secara langsung melalui diskusi, debat, 

pidato partai atau juga secara tidak langsung melalui surat edaran partai, media 

publikasi (seperti poster, spanduk baliho, iklan di koran, TV, radio, dan sebagainya). 

(Firmanzah, 2007;80).  
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Organisasi relawan Teman Ahok yang dibentuk oleh sekelompok anak muda, 

tentunya sudah tidak asing lagi dengan internet dan juga media online. Bahkan 

beberapa sosial media pun dimiliki untuk menunjang kegiatannya dalm berkampanye, 

menyebarluaskan pesan, untuk terus konsisten mempublikasikan sosok Ahok untuk 

mencapai citra dan reputasi yang baik. Teman Ahok memiliki situs web yang menjadi 

pusat informasi kegiatannya untuk mendukung Ahok. Sehingga semua informasi yang 

ada di sosial media komunitas dari “Teman Ahok” juga ada di situs website resminya.  

Maka dari itu peneliti memfokuskan untuk meneliti konten yang berada di 

website resmi dengan menggunakan analisis wacana mengenai konstruksi citra Ahok 

yang menjadi calon Gubernur DKI Jakarta pasca terjadinya kasus penistaan agama 

yang dialami oleh Ahok.   

Pada dasarnya, setiap tujuan untuk mendapatkan dukungan dari khalayak tidak 

dapat dengan mudah didapatkan secara cuma-cuma. Mengkonstruksi citra seorang 

tokoh politik agar menjadi positif (karena telah mengalami kasus) tentu tidak mudah, 

perlu menyusun opini-opini yang dapat diterima masyarakat, sehingga loyalitas 

masyarakat yang didapatkan bisa tetap terjaga, tidak gampang percaya terhadap 

pemberitaan-pemberitaan yang diragukan kebenarannya. Ketatnya persaingan politik 

tidak dapat dihindari lagi, sehingga untuk mempublikasikan atau melakukan kegiatan 

komunikasi politik tentu membutuhkan media agar lebih efektif.  

Persaingan untuk memperebutkan hati dan perhatian masyarakat tidak dapat 

dilakukan sendiri oleh partai politik dan kontestan. Untuk melakukannya mereka 

membutuhkan media dan pers. Dengan menggunakan media dan pers cakupan 

(coverage) penyebaran informasi, program kerja dan produk politik lainnya akan 

menjadi lebih efektif. Dengan kata lain penyebarannya akan menjadi lebih luas dan 
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komprehensif. Bahwasannya antara media dan pers mempunyai keterkaitan karena 

sama sama saling membutuhkan. Produk politik yang berasal dari partai butuh media 

sebagai sarana publikasi, mencitrakan dirinya, atau mem-branding kan apa yang dia 

miliki, dan media membutuhkan berita untuk konten medianya(Firmanzah;2007: 62). 

Sehingga pemanfaatan media online yang dilakukan oleh „Teman Ahok‟ 

merupakan salah satu cara untuk mendukung konstruksi citra dapat terdistribusi 

dengan luas dan menyeluruh. Sehingga informasi atau pesan politik yang dibuat 

tersampaikan dengan cepat kepada khalayak luas. Agar dampak dari pesan-pesan 

politik tersebut bisa segera dirasakan, mengingat karakteristik media online 

penyebaran informasi sangat cepat, dan para khalayak dapat memberikan feedback 

saat itu juga.  

 


