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BAB I 

Pendahuluan 

 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Bahasan mengenai firstlady atau para pendamping kepala negara/ kepala 

pemerintahan sekilas tidak signifikan dengan kebijakan politik sang suami. Namun 

tidak dapat dipungkiri bahwa para firstlady tersebut selalu menjadi sorotan media dan 

sering kali menjadi role model bagi warga negara, tempat sang suami memimpin. 

Queen Rania Al-Abdullah (Ratu Jordania), Asma Al-Assad (firstlady Syiria), 

Mehriban Aliyeva (firstlady Azerbaijan), Carla Bruni-Sarkozy (firstlady Perancis), 

Princess Laila Salma (Putri Maroko), Peng Liyuan (firstlady China) serta Michelle 

Obama (firstlady  Amerika) menjadi beberapa contoh nyata bahwa seorang firstlady 

atau wanita nomor satu dalam rumah tangga pemimpin suatu negara telah menyita 

perhatian media sebanyak yang didapatkan sang suami. 

Mereka tidak dapat disangkal memberi pengaruh yang besar bagi popularitas 

sang suami dan bahkan mempengaruhi penerimaan masyarakat terhadap kebijakan-

kebijakan politik sang suami. Para firstlady berpengaruh melalui posisi diri mereka 

sebagai publik figur, baik itu melalui perilaku maupun cara ia memposisikan diri 

sebagai pasangan pejabat negara, dan peranannya sebagai ibu dari anak-anaknya 
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selalu menjadi panutan bagi warganya. Dalam Famous First Ladies1 disebutkan 

bahwa firstlady dalam sejarah politik Amerika memegang peranan penting yakni 

tidak hanya sebagai cerminan dari persona serta kapasitas kepemimpinan sang 

presiden, ia juga berperan sebagai sosok yang kemudian diharapkan dapat menjadi 

role model bagi masyarakat Amerika. 

Semisal Jacqueline Kennedy Onassis atau yang lebih kita kenal sebagai Jacky 

O., sebagai firstlady Amerika ia sangat popular baik di kalangan media massa hingga 

masyarakat sehingga menjadi figur yang berpengaruh terhadap citra politik sang 

suami. Lebih khususnya Jacky O. menjadi sorotan media lantaran cara ia berbusana 

yang tidak hanya glamor namun juga dianggap fashionable. Jacky O. bisa jadi 

merupakan firstlady pertama Amerika yang menonjol akibat pilihan busananya yang 

dipandang komersil dan dapat diangkat sebagai alat branding bagi suaminya. 

Terpilihanya Barack dan Michelle Obama sebagai pasangan nomor satu di 

Amerika pada 2008 silam menjadi momen yang fenomenal bagi sejarah Amerika. 

Menjadi pemimpin Amerika pertama yang berkulit berwarna, pasangan tersebut 

kemudian menjadi pusat perhatian publik. Seperty Jacky O., Michelle Obama juga 

menjadi sorotan publik lantaran pilihan busana yang ia kenakan. Cara berbusana 

Michelle Obama cukup mengejutkan bagi banyak kalangan mengingat perbedaan 

mencolok antara ia dengan para firstlady dan atau ratu yang telah disinggung di awal, 

                                                           
1 Johns, Linda. Famous First Lady. Diunduh dari 
http://www.svsd.net/cms/lib5/PA01001234/Centricity/Domain/587/Famous%20First%20Ladies%20L
evel%20Q.pdf pada 20 Juni, 2015. 

http://www.svsd.net/cms/lib5/PA01001234/Centricity/Domain/587/Famous%20First%20Ladies%20Level%20Q.pdf
http://www.svsd.net/cms/lib5/PA01001234/Centricity/Domain/587/Famous%20First%20Ladies%20Level%20Q.pdf
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atau setidaknya dengan Jacky O. yang tumbuh besar dalam lingkungan fancy New 

York. Michelle Obama lahir dan besar dalam lingkungan keluarga kelas pekerja di 

Southside, Chicago, namun ia kemudian mampu bersinar melampaui para firstlady 

sebelumnya. Berasal dari keturunan budak serta berkulit berwarna, tidak membuat 

Michelle Obama kehilangan sentuhan busananya yang berkelas, ia bahkan berhasil 

tampil memukau dan penuh percaya diri.  

Tidak banyak yang mengira ia akan menggunakan pilihan-pilihan busana yang 

fashionable, hal tersebut membuatnya kerap kali dibandingkan dengan Jacky O. 

Selayaknya branding yang dilakukan Jacky O. untuk kepresidenan John F. Kennedy, 

para pengamat menyebutkan bahwa cara berbusana Michelle dalam berbagai 

kesempatan juga bukannya tidak disengaja. Fashion Michelle dihubungkan dengan 

political branding Barack Obama dan terbukti bahwa aktifitas Michelle selama masa 

kampanye yang berhubungan dengan dunia industri fashion sangat intens. Intensitas 

Michelle tampil di depan publik dengan fashion yang apik semakin sering setelah ia 

menjadi firstlady. 

Sehingga mucul pandangan bahwa memang fashion Michelle Obama sangat 

erat hubungannya dengan usaha untuk mendongkrak citra politik Barack Obama. Hal 

inilah yang melatarbelakangi penulisan skripsi ini, yakni untuk meneliti seberapa 

besar andil fashion Michelle dalam political branding serta usaha diplomasi Barack 

Obama baik di dalam maupun di luar negeri. Fakta bahwa Michelle dengan cerdas 

menjatuhkan pilihan fashionnya pada setiap acara pertemuan kenegaraan untuk 



4 
 

kepentingan diplomasi Amerika menjadikan bahasan ini semakin menarik untuk 

ditelaah lebih lanjut. 

Adakah maksud tertentu yang diniatkan Michelle dalam pilihan-pilihan busana 

yang dia kenakan? Atau adakah pesan-pesan politik yang tersirat dari setiap 

perilakunya? Apakah fashion Michelle menyampaikan pesan-pesan politik sebagai 

usaha diplomasi serta apakah perilakunya tersebut terbukti memberi pengaruh yang 

signifikan terhadap karir politik sang suami, Barack Obama? Hal ini perlu diteliti 

untuk kemudian diketahui kebenarannya. 

Beberapa pengamat menyebutkan bahwa perilaku Michelle yang berkenaan 

dengan pilihan fashionnya berperan penting serta disepakati untuk disebut sebagai 

political branding dan fashion diplomasi dengan Michelle sebagai pelaku branding 

dan/ sebagai diplomatnya.  

1.2 Rumusan Masalah 

 Merujuk pada latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan 

masalah yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah : Bagaimana pesan politik 

dalam fashion Michelle Obama? 

1.3 Tujuan dan Manfaat 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

  Terkait dengan permasalahan yang diangkat dalam tugas ini, maka 

tujuan yang ingin dicapai oleh penulis adalah; untuk mengetahui peran  
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penting fashion sebagai sarana branding dan diplomasi oleh Michelle Obama 

guna mendukung karir politik Barack Obama. Selain itu, penelitian ini juga 

bertujuan untuk mengetahui pesan laten yang tengah dikampanyekan Michelle 

Obama dalam tampilan fashion-nya dan bagaimana hal tersebut memberikan 

pengaruh terhadap popularitas suami, Barack Obama. 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

1.3.2.1  Manfaat Akademis 

    Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

distribusi dan pembendaharaan pengetahuan dalam bidang Hubungan 

Internasional, khususnya berkenaan dengan political marketing dan/  

branding dan fashion diplomacy dan pengaruhnya terhadap popularitas serta 

elektabilitas Barack Obama.  

1.3.2.2 Manfaat Praktis 

  Secara praktis penilitian ini diharapkan mampu menjadi rujukan 

bahan referensi baru untuk penelitian selanjutnya serta sebagai kajian 

pembelajaran bagi para pendidik. 

 

1.4 Penelitian Terdahulu 

 "First and foremost, i wear what i love.  That's what women have to focus on: 

what makes them happy and what makes them feel comfortable and beautiful. If i can 
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have any impact, i want women to feel good about themselves and have fun with 

fashion."2 

Michelle Obama berbicara tentang fashion dalam sebuah wawancara, dia 

menyatakan bahwa sudah seharusnya seorang wanita masa kini mengenakan sesuatu 

yang membuat mereka merasa nyaman dan cantik serta bahagia. Pesan ini bukan 

menjadi kali pertama bagi Michelle untuk dijadikan bahan perbincangan di media. 

Michelle sebagai firstlady yang terkenal memikili selera bagus dalam berbusana 

nampak tengah mengampanyekan sesuatu, yang pada akhirnya oleh beberapa pihak 

diasumsikan sebagai salah satu bentuk usaha komunikasi massa guna mendukung 

elektabilitas pasangannya yakni Barack Obama.  

Seperti penjelasan di atas, fashion hingga kini masih dianggap kurang relevan 

dengan aktifitas politik bagi para politikus. Kendati demikian, banyak dari para 

sosiolog sepakat akan dianggap pentingnya fashion serta erat kaitan antara fashion 

dalam circle politik. Meskipun belum banyak peneliti yang mencoba menjabarkan 

mengenai fenomena fashion dalam politik, terutama berkenaan dengan isu fashion 

oleh Michelle Obama, baik sebagai alat branding ataupun alat diplomasi, namun 

terdapat beberapa penelitian yang mengkaitkan antara fashion dan pengaruhnya 

terhadap massa dan proses pengambilan keputusan.  

                                                           
2 “First Ladies or First Fashion Icons? Everybady’s Talking About Michelle” dalam 
http://www.prairie.org/programs/cafe-society/first-ladies-or-first-fashion-icons-everybody-s-talking-
about-michelle-obama pada rabu, 30 mei 2014, pukul 01.11 WIB. 

http://www.prairie.org/programs/cafe-society/first-ladies-or-first-fashion-icons-everybody-s-talking-about-michelle-obama
http://www.prairie.org/programs/cafe-society/first-ladies-or-first-fashion-icons-everybody-s-talking-about-michelle-obama
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1. Dalam tulisan “Michelle Obama: redefining the (white) house-wife” oleh 

Khadijah L. White3 disebutkan bahwa kemunculan Michelle sebagai 

firstlady AS pertama dengan kulit berwarna serta berketurunan Amerika-

Afrika merupakan hal baru. Terdapat berbagai macam asumsi tentang 

kemunculan sang firstlady yang membawa banyak perubahan dengan 

tampilan American-African-nya serta perubahan yang cukup signifikan 

bagi beberapa kalangan di Amerika. Penulis menjelaskan bahwa 

kemunculan Michelle sebagai firstlady mampu menggradasi pandangan 

massa terhadap rasisme di Amerika. 

Menggunakan rhetorical persona, Khadijah L. White mencoba 

menjelaskan bagaimana Michelle memodifikasi tampilan serta presentasi 

diri untuk menyesuikannya dengan situasi (Amerika serta politiknya). Dia 

menjelaskan bahwa Michelle dengan perannya sebagai firstlady 

memberikan pengaruh besar terhadap wanita berkulit hitam, mendukung 

mereka secara penuh dalam pendidikan serta kesetaraan derajat sebagai 

sesama warga Amerika. Dalam penelitian tersebut juga dijelaskan 

bagaimana Michelle sebagai wanita kulit berwarna di Amerika harus 

menjalani kehidupan yang penuh dengan perjuangan, sehingga 

memotifasinya untuk membangun kehidupan yang lebih baik bagi warga 

kulit hitam, baik secara ekonomi, pendidikan dan rasa aman. 

                                                           
3 Khadijah L. White, “Michelle Obama: redefining the (white) house-wife”dalam 
http://journals.sfu.ca/thirdspace/index.php/journal/article/viewFile/white/429 diunduh pada kamis, 2 
Oktober 2014. Pukul 11.56 WIB 

http://journals.sfu.ca/thirdspace/index.php/journal/article/viewFile/white/429
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2. Kemudian juga disampaikan dalam “Firstlady Fashion: How the U. S. 

Has Embraced Michelle Obama”4 oleh Alisa K. Braithwaite. Alisa 

menggambarkan bagaimana Michelle Obama berketurunan kulit hitam 

berperan sebagai firstlady dengan menghadapi segala jenis pendapat serta 

pandangan dari berbagai kalangan, terutama bagaimana media 

menggambarkannya dalam parodi dan karikatur. Michelle dianggap terlalu 

bersikap “putih” sebagai keturunan berkulit hitam, dalam konteks fashion 

dan gaya hidup. 

Dalam tulisannya, Alisa mengusung dua ide utama tentang Michelle 

Obama, yakni ras dan fashion. Dengan menggunakan black feminist 

theory, Alisa menggambarkan bagaimana Amerika bereaksi terhadap 

kemunculan Michelle Obama dan fashion-nya, termasuk bagaimana media 

merangkumnya dan memengaruhi pandangan masyarakat terhadap kulit 

hitam di Amerika. Apakah fashion Michelle mampu menggeser budaya 

pandangan sebelah mata warga Amerika terhadap warga kulit hitam, 

terutama kaum wanita? Alisa memulai pembahasannya dengan 

pemberitaan tentang Michelle dalam New Yorker Magazine.5 

                                                           
4 Alisa K. Braithwaite, ““First Lady Fashion: How the U. S. Has Embraced Michelle Obama” dalam 
http://www.inter-disciplinary.net/wp-content/uploads/2009/08/alisapaper.pdf diunduh pada kamis, 
2 Oktober 2014. Pukul 01.18 WIB 
5 The New Yorker Magazine merupakan majalah yang dicetak serta beredar di kota New York, dalam 
tulisan Alisa K. Braithwaite dijelaskan bahwa isi bahasannya mencakup tiga pemberitaan Michelle 
Obama dalam The New Yorker Magazine, yakni edisi 21 Juli 2008, 16 Maret 2009 dan pada Februari 
2009. 

http://www.inter-disciplinary.net/wp-content/uploads/2009/08/alisapaper.pdf
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3. Yang ketiga adalah penelitian oleh Sara Brooke Toluba yang berjudul 

“The Appearance of Michelle Obama: An Analysis of The Firstlady’s 

Exposure In Magazines, From January 2008 to December 2009.” 

Penelitian tersebut membahas tentang bagaimana Michelle berperan dalam 

ruang lingkup publik melalui media masa, terutama majalah. Apakah 

majalah fashion atau majalah politik yang lebih menonjolkan sisi aktif 

Michelle dalam perannya sebagai firstlady, adalah penelitian yang diusung 

oleh penulis dalam penelitian ini.  

Penelitian tersebut menganalisa tentang tiga genre (fashion, news, and 

celebrity entertainment6) majalah dan mencari tahu diantaranya yang 

merupakan majalah pemerhati yang paling menonjolkan penampilan 

Michelle pada publik selama kurun waktu tahun 2008-2009. Penulis 

membandingkan dan menelaah seberapa besar persentase dan intensitas 

kemunculan Michelle dalam ke-tiga genre majalah, kemudian mengkaji 

seberapa besar pengaruhnya terhadap pembaca majalahnya. Sara Brooke 

Toluba menggunakan framework theoretical guna mengkaji penelitiannya, 

yakni konsep berkenaan dengan kekuatan dari komunikasi; pidato, ucapan, 

berita, laporan, novel-(dengan kesadaran dan/ fakta). 

4. Dalam Brand Obama: How Barack Obama Revolutionized Political 

Campaign Marketing in the 2008 Presidential Election oleh Abigail 

                                                           
6 Tiga genre majalah, fashion, news dan celebrity entertainment merupakan jenis-jenis genre majalah 
yang pada umumnya secara khusus digolongkan berdasarkan konsentrasi bahasan, mangsa pasar serta 
ide yang diusung atau pesan yang ingin disampaikan. 
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Michaelsen7 dijelaskan tentang penggunaan media sosial sebagai sarana 

branding atau pembangunan citra oleh Barack Obama. Strategi dengan 

menggunakan media sebagai sarana pembangunan citra kemudian terbukti 

efektif guna membangun opini masyarakat sesuai dengan yang diharapkan 

oleh pelaku politik sehingga pesan-pesan politik yang hendak ia 

sampaikan akan dengan lebih mudah tersampaikan pada masyarakat. Hal 

tersebut juga memberi pengaruh terhadap peningkatan nilai elektabilitas 

politisi dalam pemilihan. 

Abigail Michaelsen juga menjelaskan bahwa dalam proses kampanye, hal 

yang sangat dibutuhkan adalah penggalangan dana serta sukarelawan 

untuk tim kampanye, sedangkan Barack Obama dengan strategi marketing 

yang ia lakukan berhasil mengumpulkan dua aspek terpenting tersebut. Ia 

tidak hanya dapat mengumpulkan dana kampanye serta mendapatkan 

banyak dukungan masyarakat dengan bergabungnya mereka dalam tim 

kampanye, Barack bahkan juga mendapatkan penghargaan di bidang 

pemasaran. Barack Obama mendapatkan mendapatkan penghargaan  

Advertising Age’s marketer of the year,8 penghargaan semacam tersebut 

merupakan yang pertama didapatkan oleh seorang pelaku politik. 

                                                           
7 Abigail Michaelsen, “Brand Obama: How Barack Obama Revolutionized Political Campign 
Marketing in the 2008 Presidential Election”, dalam  
8 Matthew Creamer, "Obama Wins! ... Ad Age's Marketer of the Year,” Advertising Age, October 17, 
2008, 
accessed November 27, 2014, http://adage.com/article/moy-2008/obama-wins-ad-age-s-marketeryear/ 
131810/  
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5. Manuel Adolphsen dalam tulisannya Branding in Election Campaigns: 

Just a Buzzword or a New Quality of Political Communication?9 

Menjelaskan tentang cara komunikasi yang sering kali dilakukan oleh para 

pelaku politik, baik secara verbal maupun non-verbal. Kegiatan 

komunikasi oleh politisi dewasa ini dilakukan tidak hanya dalam pidato-

pidato kampanye saja melainkan juga pemanfaatan media televisi yang 

lebih memiliki kedekatan dengan masyarakat dan bersifat menyentuh 

kehidupan keseharian mereka. Dengan menggunakan konsep Komunikasi 

serta political branding, Manuel menjelaskan bahwa dengan branding para 

pelaku politik menggunakan managemen komunikasi sebagai aset untuk 

menyampaikan pesan dengan cara menyentuh titik emosional masyarakat. 

 

 

 

 

Tabel 1.1 : Tabel Penelitian Terdahulu 

No. JUDUL DAN 

NAMA 

PENELITI 

JENIS PENELITIAN 

DAN ALAT ANALISA 
HASIL 

                                                           
9 Lihat Branding in Election Campaigns: Just a Buzzword or a New Quality of Political 
Communication? Oleh Manuel Adolphsen, diunduh dari 
http://www.lse.ac.uk/collections/media@lse/mediaWorkingPapers/ 

http://www.lse.ac.uk/collections/media@lse/mediaWorkingPapers/
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1. 

 

“Michelle 

Obama: 

redefining the 

(white) house-

wife” 

 

Khadijah L. 

White 

 

 

 

 Menggunakan 

rhetorical 

persona theory 

 

 

 

 

Bagaimana wanita 

keturunan Afrika-

Amerika memberikan 

pengaruh kepada 

wanita kulit hitam 

dengan menggunakan 

fashion sebagai alat 

menyampaikan pesan-

pesan non-verbal. 

Kehadiran Michelle 

Obama membuka 

percakapan signifikan 

tentang arti 

kesuksesan wanita 

berkulit hitam yang 

berasal dari kalangan 

working-class dan 

menjadi Lady bagi 

seluruh bangsa kaum 

“berkulit putih.”  
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2. 

 

“Firstlady 

Fashion: How the 

U. S. Has 

Embraced 

Michelle 

Obama.” 

 

Alisa K. 

Braithwaite 

 

 

 

 Menggunakan 

black feminist 

theory 

 

 

 

Michelle Obama 

dalam penelitian Alisa 

K. Braitwaite berfokus 

pada bagaimana 

kemunculan Michelle 

dapat menggradasi 

pandangan publik 

terhadap rasisme di 

Amerika. Dan 

bagaimana ia mampu 

memberi pengaruh 

tidak hanya pada 

wanita kaum kulit 

hitam namun juga 

wanita berkulit putih.  

 

3.  

 

“The Appearance 

of Michelle 

Obama: An 

Analysis of The 

Firstlady’s 

Exposure In 

Magazines, From 

January 2008 to 

December 2009.” 

Sara Brooke 

Toluba 

 

 Menggunakan 

framework 

theoretical 

 

 

Berfokus pada 

pembahasan intensitas 

kemunculan Michelle 

O pada media massa, 

terutama majalah serta 

bagaimana hal 

tersebut berdampak 

pada opini masyarakat 

terhadapnya.  
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4. 

 

“Fashion 

diplomacy 

Michelle Obama 

terhadap 

pencitraan Barack 

Obama pada 

periode ke-dua”  

 

Arsyi Nabiela 

Nora Safitri 

 

 

 Menggunakan 

fashion diplomacy 

concept 

 

 

Berfokus pada 

Michelle Obama 

sebagai istri presiden 

Amerika, serta 

bagaimana 

kemunculannya dalam 

balutan fashion yang 

apik mampu memberi 

sumbangsih terhadap 

proses pencitraan sang 

suami dimata publik. 

 

5. 

 

Brand Obama: 
How Barack 
Obama 
Revolutionized 
Political 
Campaign 
Marketing in 
the 2008 

Presidential 

Election 

 

Abigail Rose 

Michaelsen 

 

 Menggunakan 

Political 

Campaign 

Marketing 

concept 

 

Mengulas tentang 

political branding dan 

pelaku politik sebagai 

produk untuk 

dipasarkan melalui 

konsep-konsep 

pemasaran. 
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6. Branding in 

Election 

Campaigns: Just 

a Buzzword or a 

New Quality of 

Political 

Communication? 

 

Manuel 

Adolphsen 

 

 Menggunakan 

Political 

Branding Concept 

Menjelaskan tentang 

cara komunikasi yang 

sering kali dilakukan 

oleh para pelaku 

politik, baik secara 

verbal maupun non-

verbal. Pemasaran 

dilakukan tidak hanya 

melalui pidato politik 

namun juga 

pemanfaatan media 

masa baik cetidak 

maupun elektronik 

sebagai langkah yang 

dianggap relevan dan 

mampu dijadikan 

sarana komunikasi 

antara pelaku poltik 

dan masyarakat. 

 

1.5 Kerangka Teori dan Konsep 

1.5.1 Konsep Political Marketing  

Berdasarkan pendapat Darren Lilleker dan Ralph Negrine, penulis kontribusi 

dalam buku Winning Elections with Political Marketing, menjelaskan bahwa pemilih 

akan mendukung calon atau partai yang ide-ide pribadi dan nilai-nilai mereka dirasa 
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paling cocok, tidak selalu calon yang sejalan dengan pandangan politik mereka.10 

Kemudian menjadi penting bagi seorang pelaku politik untuk menyampaikan pesan-

pesannya dengan cara yang tepat sehingga dapat menjangkau pangsa pasar sesuai 

yang dituju. Melalui pemasaran politik yang tepat, seorang kandidat dapat meraih 

simpati serta suara para pemilih, namun untuk hal tersebut dibutuhkan adanya 

manajemen pemasaran yang efektif serta menarik bagi para pemilih. 

Masih menurut Darren dan Negrine, marketing politik adalah tentang 

“menyadari apa yang pesaing coba tawarkan, kemudian menciptakan merek yang 

dapat diposisikan secara strategis antara yang ditawarkan oleh pesaing dan sesuatu 

yang dipercaya dapat ditawarkan berbagai “layanan” penyampaian dengan biaya yang 

tepat akan menarik bagi mayoritas pemilih.” Dewasa ini, propaganda politik dan 

manajemen desain gambar yang dapat mewakili sosok kandidat selalu hadir dalam 

sistem demokrasi. Seperti bagaimana seorang politisi yang menggambarka visi-misi 

politiknya tidak hanya melalui pidato maupun tagline-tagline saja namun juga melalui 

tampilan desain gambar yang dirasa lebih mudah untuk dipahami maksudnya bagi 

masyarakat. 

Menurut Bruce Newman dalam tulisannya yang berjudul The Marketing of the 

President: Political Marketing as a Campaign Strategy, dijelaskan bahwa terdapat 

tiga komponen pokok dalam pemasaran politik; segmentasi pasar (pemilih), 

positioning kandidat, dan strategi pelaksanaan perumusan. Untuk melakukan 

                                                           
10 Daren Lilleker and Ralph Negrine, "Mapping a Market Orientation: Can We Detect Political 
Marketing Only Through the Lens of Hindsight?,” hal 30. 
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branding atau pencitraan diri terhadap kandidat pertama-tama dibutuhkan 

pemfokusan pada segmen pangsa pasar yang dituju. Hal tersebut kemudian akan 

mempengaruhi bagaimana cara atau media apa yang akan diperlukan guna meraup 

perhatian pasar yang dituju. Selanjutnya kandidat dapat memposisikan dirinya dan 

berperan sesuai dengan yang diperlukan dan merencanakan strategi dan/ langkah-

langkah politik berdasarkan kebutuhan pasar yang dikehendaki. 

Menurut Newman image kandidat diperkuat oleh kedua retorika verbal dan 

visual. Mulai dari setiap visual yang terdapat dalam simbol ataupun poster kampanye 

hingga bagaimana seorang kandidat berpenampilang dengan pakaiannya di depan 

umum serta bagaimana ia berpose di gambar berkontribusi pada pembangunan citra 

keseluruhan kandidat di kacamata publik. Tampilan visual sangat penting bagi 

seorang politisi atau seorang kandidat yang hendak mencalonkan diri dalam 

pemilihan guna membangun citra pada masyarakat dan/ voters sehingga mereka dapat 

menarik suatu kesimpulan terhadap kandidat tersebut dengan satu kata atau gambar. 

Saat ini, banyak kalangan yang berkepentingan dengan opini publik 

menyadari bahwa penting bagi mereka untuk melakukan self-imaging. Self-imaging 

atau pencitraan diperlukan untuk mengambarkan diri sehingga khalayak mampu 

menerima pesan yang disampaikan dengan gamblang. Definisi citra menurut Kamus 

Besar Indonesia adalah: (1) kata benda: gambar, rupa, gambaran; (2) gambaran yang 

dimiliki orang banyak mengenai pribadi, perusahaan, organisasi atau produk; (3) 

kesan mental atau bayangan visual yang ditimbulkan oleh sebuah kata, frase atau 

kalimat, dan merupakan unsur dasar yang khas dalam karya prosa atau puisi. 
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Pencitraan merupakan salah satu bentuk komunikasi yang menuntut kesamaan 

makna sebagai hasil akhir. Pelaku pencitraan berharap khalayak kemudian mampu 

memiliki kesan tertentu (yang dibangun) terhadap diri, produk, perusahaan dll sesuai 

yang ia citrakan atau gambarkan. English Dictionary menyebutkan definisi image-

building sebagai usaha peningkatan citra produk atau citra publik terhadap sesuatu 

atau seseorang dengan public relation yang baik ataupun dengan iklan dll.11 

“…pencitraan juga terkait erat dengan dimensi sosial psikologis, yaitu 

lingkungan hubungan kejiwaan antara komunikator dan komunikan.”12 Pencitraan 

merupakan usaha mempengaruhi pihak lain atau khalayak secara psikologi dan 

mental, sehingga proses image-building cenderung bersifat laten atau tidak kasap 

mata. Frank Jefkin (1992: 17) menggolongkan citra dalam lima kategori, yaitu citra 

bayangan (mirror image), citra yang berlaku (current image), citra yang diharapkan 

(wish image), citra perusahaan (corporate image), dan citra majemuk (mulitiple 

image). 

Dewasa ini, di anggap penting bagi para pelaku politik untuk melakukan 

pencitraan terkait bagaimana hal tersebut memberikan pengaruh signifikan pada opini 

publik terhadapnya. Image-building dianggap perlu untuk dilakukan sebagai usaha 

penggambaran serta pengenalan diri pada masa, sehingga penerimaan terhadapnya 

menjadi lebih mudah. 
                                                           
11 Definisi image building oleh Collins English Dictionary dalam 
http://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/image-building diunduh pada Rabu, 10 Desember 
2014. Pukul 11.43 WIB. 
12 Nana Sutikna, “Pencitraan: Sebuah Tinjauan Filsafat Komunikasi” dalam 
http://komunikasi.unsoed.ac.id/sites/default/files/43.nana%20sutikna-unsoed.pdf  Hal. 608. Diunduh 
pada Kamis, 11 Desember 2014. Pukul 13.36 WIB. 

http://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/image-building
http://komunikasi.unsoed.ac.id/sites/default/files/43.nana%20sutikna-unsoed.pdf
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1.5.2 Konsep Fashion Diplomacy 

“Style is a way to say who you are without having to speak.”13 Dewasa ini, 

konsep diplomasi mengalami perluasan makna serta kajian, yang kemudian ikut 

terlahir istilah fashion diplomacy. Fashion diplomacy merupakan seni dan peraktik 

negosiasi dengan melibatkan fashion/seni berbusana, untuk memberi pengaruh 

tertentu pada massa dan khalayak. Fashion dalam penggunaannya sangat vital dalam 

menyampaikan identitas diri.  

Bagaimana seseorang berbusana dan tampil di hadapan publik akan 

menunjukkan dari mana ia berasal, klasifikasi strata sosialnya dan bagaimana ia akan 

mampu memberi pengaruh. Konsep fashion diplomacy merupakan kajian baru yang 

mana sebagian kalangan masih menganggapnya tabu, kendati demikian sebagian dari 

kalangan sosiolog berpendapat bahwa fashion diplomacy mampu memberikan 

pengaruh secara laten dan signifikan dalam proses diplomasi publik.14 Lisa Liberatore 

menyebutkan15 bahwa setidaknya terdapat empat hal tentang fashion diplomacy 

yakni; penggunaan fashion/busana sebagai alat untuk memberdayakan perempuan di 

kedua ujungnya, yaitu sebagai produsen dan konsumen.  

                                                           
13 Kata-kata oleh Rachel Zoe. Seorang fashion stylist Amerika yang terkenal, bertahun-tahun bekerja 
dengan selebriti, owner rumah mode, perusahaan kecantikan, biro iklan, dan juga sebagai editor 
majalah. Dalam http://www.bravotv.com/the-rachel-zoe-project diunduh pada kamis, 5 juni 2014, 
pukul 22.22 WIB. 
14 “On Fashion Diplomacy - The Public Diplomat” oleh Michael Ardaiolo, diskusi bersama Harret 
Brown dan Timi Komonibo dalam http://thepublicdiplomat.com/2013/12/09/listen-on-fashion-
diplomacy/ diunduh pada Jum’at, 18 Juli 2014. Pukul 15.16 WIB. 
15 Lisa Liberatore, “2013 Forum on Public Diplomacy at USC by APDS” dalam 
http://www.youtube.com/watch?v=CfWVOC_XJak diunduh pada Jum’at, 18 Juli 2014. Pukul 15.33 
WIB 

http://www.bravotv.com/the-rachel-zoe-project
http://thepublicdiplomat.com/2013/12/09/listen-on-fashion-diplomacy/
http://thepublicdiplomat.com/2013/12/09/listen-on-fashion-diplomacy/
http://www.youtube.com/watch?v=CfWVOC_XJak
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Kemudian baik secara ekonomi maupun secara pola lingkungan, fashion akan 

menjadi isu yang berkelanjutan. Liberatore juga menyampaikan bahwa fashion 

diplomacy merupakan persimpangan antara fashion dan politik yang mana 

(sebenarnya) secara tidak kentara saling berkesinambungan antara satu dengan yang 

lain. Baik secara ekonomi dan politik, penggunaan fashion mampu memberikan 

pengaruh besar dalam proses negosiasi internasional.  

Fashion diplomacy membantu menyampaikan pesan-pesan secara non-verbal, 

untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Lisa Liberatore dalam ruang forum16 

menyampaikan dua hal terkait konsep fashion diplomacy. Ia mendefinisikannya 

sebagai dua komponen utama, yakni penggunaan fashion sebagai alat komunikasi dan 

soft power, kemudian yang kedua adalah sebagai peran aktif industri ekonomi secara 

global. 

Komunikasi non-verbal dalam buku Understanding Human Communication 

oleh Adler dan Rodman,17 dijelaskan dalam Teori Komunikasi Verbal dan Non-

verbal adalah komunikasi bukan lisan dan dinyatidakan melalui alat di luar alat 

kebahasaan. Komunikasi non-verbal dapat dinyatidakan menggunakan isyarat 

(gesture), gerakan (movement), penampilan (appearance), dan ekspresi wajah (facial 

expression). Komunikasi non-verbal dipergunakan sebagai alat komunikasi serta 
                                                           
16 “2013 Forum on Public Diplomacy at USC by APDS” oleh Lisa Liberatore dalam 
http://www.youtube.com/watch?v=CfWVOC_XJak diunduh pada Jum’at, 18 Juli 2014. Pukul 13.24 
WIB. 
17 “Understand Human Communication” oleh Ronald B. Adler dan George Rodman, second edition, 
hal. 96 dalam “Teori Komunikasi Verbal dan Non-verbal”/ 
https://www.google.com/search?q=teori+komunikasi+verbal+dan+non+verbal&aq=f&oq=teori+komu
nikasi+verbal+dan+non+verbal&aqs=chrome.0.57j0j62j60.8509j0&sourceid=chrome&ie=UTF-8 
diunduh pada Jum’at, 31 oktober 2014. Pukul 10.40 WIB. 

http://www.youtube.com/watch?v=CfWVOC_XJak
https://www.google.com/search?q=teori+komunikasi+verbal+dan+non+verbal&aq=f&oq=teori+komunikasi+verbal+dan+non+verbal&aqs=chrome.0.57j0j62j60.8509j0&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=teori+komunikasi+verbal+dan+non+verbal&aq=f&oq=teori+komunikasi+verbal+dan+non+verbal&aqs=chrome.0.57j0j62j60.8509j0&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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sarana penyampaian pesan-pesan non-vocal dengan memasukkan emosi di dalamnya, 

guna memberikan pengaruh yang signifikan bagi audience. 

Menurut Edwar Sapir,18 komunikasi non-verbal adalah sebuah kode yang luas 

yang ditulis tidak dimanapun juga, diketahui oleh tidak seorangpun, dan dimengerti 

oleh semua, “an elaborate code that is written nowhere, known to none, and 

understood by all”. Sehingga sering kali penggunaan komunikasi non-verbal 

dilakukan secara mudah untuk dimengerti oleh lawan interaksi. Begitu pula dalam 

politik, para pelaku politik menggunakan komunikasi non-verbal dalam kesempatan 

menyampaikan pesan secara mendalam dan memberikan pengaruh secara emosional 

pada massa melalui gesture tubuh, penampilan fisik, mimik wajah ataupun gerakan-

gerakan vital yang disengaja. 

Dalam fashion diplomacy, tampilan luar (appearance) oleh seorang pelaku 

politik menjadi satu unsur terpenting. Secara tidak kentara, penampilan seorang 

politikus sebenarnya memberikan pengaruh secara psikologi pada massa. Tampilan 

fisik seorang pelaku politik tentu sedikit banyak akan memberikan pengaruh terhadap 

imej yang ia bangun di mata publik. Politician yang dianggap “fashionable” sering 

kali akan lebih banyak menyita perhatian media, kemudian beralih menjadi figur 

sebagai role mode bagi masyarakat. 

Penampilan/visual para pelaku politik ini kerap dikaitkan dengan keberadaan 

firstlady/wanita bangsawan (pasangan politikus)/politikus wanita yang mana secara 

otomatis akan menjadi sorotan awak media. Keberadaan mereka dengan tampilan 
                                                           
18 Ibid. 
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berbusana yang elok tentu menimbulkan efek yang berbeda dengan para pelaku 

politikus yang menggunakan official suit standart. Masyarakat akan melihat 

keduanya dengan kesan yang berbeda, serta pesan laten yang tersampaikan pun akan 

berbeda.  

“Our appearance is a powerful communication tool, sending messages to 

every sighted person. Everyone is highly influenced by the visual impression of a 

person they are meeting for the first time.”19 Penampilan para pelaku politik secara 

indirect dan sepintas mewakili bagaimana imej/sosok politikus tersebut pada mata 

publik. Sehingga penerimaan massa terhadap imej tampilan politikus akan 

mempermudah penerimaan massa terhadap apa yang ia sampaikan. 

1.6 Metodologi Penelitian 

1.6.1 Metode/ Tipe Penelitian 

Pada dasarnya, sebuah penelitian dilakukan untuk mencari sebuah jawaban 

terhadap pertanyaan yang ingin diketahui peneliti, begitu pula dalam penelitian ini. 

Metode penelitian yang digunakan pada tulisan ini adalah deskriptif ekploratif, yaitu 

penelitian yang bertujuan untuk mengeksplorasi/ dan mengumpulkan informasi 

mengenai suatu fenomena atau isu yang dianggap baru serta belum pernah diteliti 

sebelumnya, dan memiliki data informasi yang sedikit. Sehingga informasi sekecil 

                                                           
19 Catherine Bell’s Quote dalam http://thinkexist.com/quotation/our-appearance-is-a-powerful-
communication-tool/548006.html diunduh pada Sabtu, 1 November 2014. Pukul 11.45 WIB. Bell 
adalah salah seorang model dan Aktris Inggris. Terkenal untuk JAG, seri TV (1997-2005) sebagai 
Letnan Kolonel Sarah MacKenzie. 

http://thinkexist.com/quotation/our-appearance-is-a-powerful-communication-tool/548006.html
http://thinkexist.com/quotation/our-appearance-is-a-powerful-communication-tool/548006.html
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apapun dianggap penting dalam penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti akan 

mendeskripsikan dan memaparkan jawaban sesuai pertanyaan secara mendetail. 

1.6.2 Teknik Analisa Data 

Dalam menganalisa penelitian ini peneliti menggunakan beberapa tahapan 

antara lain : 

1. Mengumpulkan sebanyak mungkin data-data yang diperlukan tentang 

fenomena yang diteliti dengan sumber data yang relevan. 

2. Selain Internet sebagai sumber informasi pencarian data, peneliti juga 

melakukan pencarian sumber data di perpustidakaan-perpustidakaan guna 

mencari buku-buku penunjang terkait dengan fenomena yang diteliti. 

3. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 

buku-buku, jurnal, e-book, dan artikel-artikel yang menunjang penelitian 

ini dan sesuai dengan fenomena yang diteliti. 

4. Mengolah data untuk di pilah-pilah mana yang cocok dan sesuai dengan 

kategori yang dibutuhkan tentang fenomena yang diteliti. 

 

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mempermudah peneliti maka analisa data juga dilakukan bersamaan 

pada saat data-data terkumpul kemudian dikelola dan dipilah-pilah mana yang cocok 

dan sesuai dengan fenomena yang diteliti. Peneliti menggunakan metode 

pengumpulan data yang bersifat studi pustidaka untuk lebih mengakuratkan 
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penelitian dari sisi keilmuan. Metode ini dilakukan dengan menggunakan topik 

permasalahan yang diangkat melalui pencarian dan pengumpulan buku, tulisan, 

jurnal, artikel, dan skripsi. Selain itu, peneliti juga mencari data yang relevan dengan 

penelitian ini dari media elektronik seperti internet dengan sumber yang dapat 

dipercaya dan  reliable. 

1.6.4 Ruang Lingkup Penelitian 

1.6.4.1 Batasan Waktu 

Batasan waktu penelitian dalam tulisan ini adalah sejak awal pertama 

kemunculan Michelle secara intens di depan publik, yakni selama masa kampanye 

Barack Obama,20 selama masa jabatan sebagai firstlady periode pertama hingga masa 

kampanye pemenangan serta masa jabatan periode ke dua.21 

1.6.4.2  Batasan Masalah 

Muncul sebagai fenomena baru yakni relevansi antara fashion dan politik 

belakangan ini diwarnai dengan kehadiran sosok Michelle Obama dalam berbagai 

perbincangan media, disebutkan sebagai new icon of fashionable firstlady. Menarik 

untuk ditelaah bagaimana Michelle sebagai firstlady pertama Amerika berkulit 

berwarna serta bertubuh atletis dapat menyita begitu banyak perhatian massa dengan 

                                                           
20 Masa kampanye pemenangan Barack Obama periode satu yakni tahun 2008-2009. 
21 Masa pemenangan Barack Obama periode dua yakni tahun 2012-1016. 
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balutan fashion yang ia kenakan. “... with her tall frame and toned physique, Michelle 

wears clothes well and has earned raves for her wardrobe selection...”22 

Dan secara kentara, oleh beberapa kalangan isu penggunaan fashion oleh 

Michelle ini dianggap berpengaruh secara signifikan pada tingkat popularitas politik 

Barack. Sejak awal kemunculan Michelle pada masa kampanye pemilihan pertama 

Barack Obama pada tahun 2008, Michelle menunjukkan eksistensinya di depan 

publik. Dan selama masa itu, kehadiran Michelle tentu sedikit banyak memberikan 

pengaruh terhadap sosok Barack di mata khalayak. Hal yang akan diteliti dalam 

kajian ini adalah pesan-pesan non-verbal yang dikampanyekan Michelle melalui 

fashion kepada warga Amerika dan dunia, dan pada akhirnya pengaruhnya terhadap 

status Barack di pentas politik Amerika dan dunia.  

 

1.7 Argumen Dasar 

Argumen dasar penulisan ini adalah terdapat dua pesan penting dalam 

penggunaan fashion oleh Michelle Obama, yakni yang pertama fashion Michelle 

Obama merupakan alat political marketing dan/ branding guna menaikkan 

popularitas domestik sang suami, Barack Obama. Sementara pesan politik kedua 

yang diusung oleh Michelle Obama dengan fashionnya adalah sebagai alat/ sarana 

fashion diplomacy ke luar negeri dan/ dunia internasional, dengan Michelle berperan 

sebagai fashion diplomat. 

                                                           
22 Paul McCaffrey, “Michelle Obama: First Lady (Women of Achievement)” hal. 120 dalam 
http://en.bookfi.org/book/1271681 diunduh pada selasa, 20 Mei 2014. Pukul 00.24 WIB. 
 

http://en.bookfi.org/book/1271681
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1.8 Sistematika Penulisan 

Hasil penelitian akan disusun dengan sistematika sebagai berikut: 

Bab I: Pendahuluan 

a. Latar belakang 

b. Rumusan masalah  

c. Tujuan dan manfaat penelitian 

d. Penelitian terdahulu 

e. Kerangka teori dan konsep 

f. Metodologi penelitian  

g. Argumen dasar 

h. Sistematika penelitian. 

Bab II: Fashion Michelle Obama 

a. Penggunaan Low Fashion oleh Michelle Obama  

b. Penggunaan High Fashion oleh Michelle Obama 

c. Adapted Fashion oleh Michelle Obama 

Bab III: Fashion Michelle Obama sebagai Sarana Political Marketing 

dan/ Branding 

a. Pentingnya pengadaan political marketing dan/ branding pada era Barack 

Obama 

b. Political branding oleh Michelle Obama 

c. Efek Political Branding 
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Bab IV: Fashion Michelle Obama sebagai Sarana Fashion Diplomacy 

a. Pentingnya pengadaan fashion diplomacy pada era Barack Obama

b. Fashion Diplomasi oleh Michelle Obama

c. Efek Fashion Diplomasi

Bab V: Penutup 

a. Kesimpulan

b. Saran


