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BAB III 

Fashion Michelle Obama sebagai Sarana Political Branding  

 

Dewasa ini political branding telah mengalami perluasan makna, yakni tidak 

hanya melulu berupa tagline-tagline manis menggoda dalam pidato melainkan 

dirupakan dalam berbagai bentuk gaya baru seperti pendekatan menggunakan media 

sosial dengan pangsa pasar kaum muda, atau juga dengan jenis pendekatan popular 

lainnya. Political branding menjadi bagian terpenting dari sebuah tema kampanye 

dan strategi marketing politik, oleh Darren Lilleker dan Ralph Negrine, penulis 

kontributor dalam Winning Election with Political Marketing, menjelaskan bahwa 

voters akan mendukung kandidat atau partai yang dirasa paling mendekati kecocokan 

ide-ide dan nilai-nilai personal mereka.
40

 Sehingga dipandang penting bagi seorang 

politisi membangun citra tertentu di mata masyarakat guna terjalin kedekatan, baik 

secara emosional maupun penyamaan visi, dan meraup kepercayaan serta dukungan 

dari masyarakat yang dituju. Dalam tulisan ini akan dibahas bagaimana Michelle 

Obama berperan sebagai pelaku branding bagi kepentingan politik sang suami, 

Barack Obama, melalui pemilihan busana dan/ fashion yang ia kenakan dalam 

berbagai kegiatan selama menjabat sebagai firstlady Amerika dan kemunculannya 

dalam berbagai media serta reaksi publik. 

                                                           
40

 Lihat “Mapping a Market Orientation: Can We Detect Political Marketing Only Through The Lens 

of Hindsigh?” oleh Darren Lilleker dan Ralph Negrine. Pg. 36. 
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3.1. Pentingnya Pengadaan Political Branding pada Era Barack Obama 

Pemilihan 4 November 2008 yang dimenangkan oleh Barack Obama bisa jadi 

merupakan salah satu peristiwa yang paling memukau dalam sejarah Amerika. Selain 

menjadi presiden pertama kulit hitam, pemenangan Barack yang didukung oleh tim 

kampanye yang terorganisasi dengan baik dan berkeahlian dalam penggunaan 

teknologi juga dipandang sebagai suatu keberhasilan besar. Barack Obama dan tim 

kampanyenya menunjukkan kebaruan model pengorganisasian langkah-langkah 

politik bagi kandidat yang mencalonkan diri dan terutama dari ras kulit berwarna di 

Amerika.
41

 

Tidak dapat disangkal fakta bahwa dukungan pemenangan Barack pada 

periode pertama mayoritas datang dari voters ras kulit hitam,
42

 sebagai bentuk 

dukungan serta sesama ras serta perwujudan dari harapan akan perubahan bagi 

Amerika, khususnya untuk masyarakat minoritas seperti kulit hitam Amerika. Hanya 

saja hal itu bertentangan dengan pandangan konservatif kulit putih yang mendominasi 

kelas sosial atas Amerika, Barack dikhawatirkan akan menggeser jati diri Amerika 

dan tidak lagi sejalan dengan pandangan para kapitalis. Terlebih, Barack Obama 

sebagai keturunan kulit hitam dianggap kurang mewakili citra Amerika sehingga 

memilihnya sebagai presiden dianggap merupakan gagasan yang buruk.
43
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 Lihat Changing The Race; Racial Politics and The Election of Barack Obama oleh Linda Burnham. 

Hal 20.  
42

 Ibid. Hal 26 oleh Camille Cyprian dan Mattie Weiss 
43

 Digambarkan dalam cover New Yorker, Barack dan Michelle Obama sebagai keturunan kulit hitam 

sebagai teroris. Penuh amarah dan kekerasan. Gambar terlampir. Lampiran 1. 
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Memiliki nama tengah „Hussein‟ yang terdengar seperti nama asing dan 

memiliki hubungan dengan Indonesia dan Kenya serta masa lalu Barack yang sempat 

besar dan menerima pendidikan di luar Amerika membuat kelompok konservatif 

beranggapan bahwa kapasitas kepemimpinan Barack kurang mumpuni. Dianggap 

kurang memiliki patriotisme,
44

 kebijakan-kebijakan Barack pun juga dipandang 

terlalu lunak dan lemah. Kemenangan Barack bahkan disebut sebagai kemenangan 

sensasional, artinya ia terpilih bukan berdasar kualitas kepemimpinan yang ia miliki 

namun dikarenakan usaha balas dendam ras kulit hitam. 

Dengan latar belakang sejarah perbudakan, ras kulit hitam masih dianggap 

kurang memenuhi kriteria untuk memegang kekuasaan setara nasional sehingga 

terpilihnya Barack sebagai presiden dipandang sebelah mata dan dianggap sebagai 

sensasi belaka yang kemudian memunculkan kekhawatiran akan pembalasan luka 

lama ras kulit hitam terhadap ras kulit putih. Kendati selama masa jabatan periode 

pertama Barack tidak menunjukkan tanda-tanda diskriminasi terhadap ras, namun ia 

dipandang terlalu liberal dan urban. Sehingga strategi branding dibutuhkan Barack 

dalam pemasaran serta pembangun citra di dalam negeri sehingga pada pemilihan 

pada periode kedua ia dapat kembali terpilih. 

Pencitraan ulang Barack menjelang pemilihan 2012 dianggap penting guna 

membangun opini publik bahwa Amerika benar menginginkannya, alih-alih ia 

terpilih sebagai presiden akibat dari pengaruh sentimental ras kulit hitam terhadap 

                                                           
44

 Lihat How “American” is Barack Obama? The role of national identity in a historic bid for the 

White House, oleh Thierry Devos. 
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kulit putih. Mengapa hal tersebut menjadi penting? Karena, dengan terpilihnya 

kembali Barack Obama sebagai presiden maka hal tersebut menunjukkan indikasi 

bahwa Amerika menginginkannya. Bahwa keterpilihan Barack Obama merupakan 

wujud dari kapasitas kepresidenannya, alih-alih karena alasan balas dendam ras kulit 

hitam.  

Mematahkan pandangan masyarakat akan keturunan kulit hitam yang tidak 

terdidik serta memiliki tingkat patriotisme yang rendah, kemunculan Michelle Obama 

kemudian membuktikan hal sebaliknya. Kendati Michelle Obama lahir dan tumbuh 

besar di lingkungan South Side, Chicago, gambaran karakternya yang kuat berhasil 

menyita perhatian Amerika. Dalam berbagai rangkaian penampilannya pada kegiatan 

politik sang suami, dengan berbalutan fashion yang apik Michelle Obama memberi 

dampak yang tidak sedikit pada pembentukan imej sang suami di mata Amerika dan 

dunia. Melihat intensitas kemunculan Michelle Obama dalam media popular dengan 

pangsa pasar kalangan muda serta perempuan dipandang  memiliki maksud tertentu 

yakni mengusung pesan-pesan politik, lantas apa dan bagaimana pesan yang Michelle 

Obama usung kemudian dapat tersalur pada pasar yang dituju? 

3.2.  Michelle Obama sebagai Pelaku Branding 

Sebagai usaha branding Barack Obama, Michelle Obama tampil secara 

intensif dalam berbagai kegiatan melebihi yang pernah dilakukan para firstlady 

sebelumnya. Michelle berperan sebagai selebriti-politik, memerankan peranannnya 
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sebagai firstlady dan berperan seaktif mungkin untuk menggalakkan berbagai proyek 

kampanye seperti Let’s Move! guna memerangi obesitas pada anak-anak Amerika.
45

 

Obama benar-benar mewujudkan perubahan seperti yang ia janjikan dalam 

kampanye politiknya, hal tersebut ia tunjukkan dalam langkah-langkah agenda politik 

yang ditampilkan dalam kegiatan branding melalui fashion Michelle Obama. Gaya 

Michelle yang informal dan kasual serta kepiawaiannya dalam berbusana dianggap 

langkah paling relevan dengan kehidupan kaum perempuan sehingga setiap 

perempuan dapat mengkaitkan diri mereka dengan pesan-pesan politik yang hendak 

Obama sampaikan.  

 Bahwa perempuan Amerika dan dunia berhak untuk terbebas dari segala jenis 

diskriminasi, berhak atas penyetaraan pendidikan dan upah, jaminan 

kesehatan dan –yang terpenting, menjadi percaya diri dan berani bermimpi 

adalah sejalan dengan apa yang Barack Obama coba kampanyekan. 

 Michelle juga merangkul para veteran dan keluarga militer, menjadi 

pendengar serta pendukung bagi mereka.
46
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 Lebih dari sepertiga (35,7 persen) dari orang dewasa Amerika dianggap obesitas. Lebih dari 1 dari 

20 (6,3 persen) terbilang obesitas ekstrim. Hampir 3 dari 4 laki-laki (74 persen) dianggap obesitas. 

Prevalensi obesitas adalah sama untuk pria dan wanita (sekitar 36 persen). Sekitar sepertiga dari anak-

anak dan remaja Amerika usia 6-19 dianggap obesitas. Diunduh dari National Institute of Diabetes and 

Digestive and Kidney Disease, https://www.niddk.nih.gov/health-information/health-

statistics/Pages/overweight-obesity-statistics.aspx pada senin, 30 Januari, 2017. 
46

 Lihat To the First Lady, With Love, dalam The New York Times Style Magazines, oleh 

Chimamanda Ngozi Adichie, Gloria Steinem, Jon Meacham and Rashida Jones, diunduh dari 

https://www.nytimes.com/2016/10/17/t-magazine/michelle-obama-chimamanda-ngozi-adichie-gloria-

steinem-letter.html?_r=0 pada Desember 2016. 

https://www.niddk.nih.gov/health-information/health-statistics/Pages/overweight-obesity-statistics.aspx
https://www.niddk.nih.gov/health-information/health-statistics/Pages/overweight-obesity-statistics.aspx
https://www.nytimes.com/2016/10/17/t-magazine/michelle-obama-chimamanda-ngozi-adichie-gloria-steinem-letter.html?_r=0
https://www.nytimes.com/2016/10/17/t-magazine/michelle-obama-chimamanda-ngozi-adichie-gloria-steinem-letter.html?_r=0
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 Ia membuka White House untuk masyarakat pinggiran, dan tidak 

menjadikannya eksklusif bagi seluruh kalangan Amerika.  

 Michelle juga terlibat dalam memperjuangkan peningkatan sistem pendidikan 

P-12 bersama dengan presiden Barack Obama pada tahun 2014, ia mengusung 

agenda yang mengesankan tentang peningkatan pendidikan seni, dan 

memberikan dukungan penuh dengan memberikan sponsor pada lebih dari 35 

sekolah di 10 negara bagian.  

 Firstlady menyemangati kaum muda untuk menganggap serius pendidikan 

serta menuangkan idenya dalam tulisan, ia mendesak para kepala negara 

untuk memprioritaskan pendidikan dalam agenda kerja mereka, mengangkat 

nama seperti Malala Yousafzai, seorang aktifis pendidikan pemenang Noble 

Prize, sebagai panutan. Dalam promosinya akan pentingnya pendidikan 

tersebut, Michelle mengundang setidaknya 150 siswa untuk bergabung 

dengannya di East Room di White House dalam penyelanggaraan workshop 

pendidikan tentang Fashion. Dalam kegiatan tersebut Michelle Obama 

melibatkan para desainer profesional, penata gaya, penulis dan para 

pengusaha muda yang inspiratif untuk bertemu langsung dengan para siswa 

dan menjadikan mereka sebagai penyemangat bagi kaum muda yang hendak 

berkecimpung dalam industri fashion. 

“Fashion is really about passion and creativity, just like music or dance or 

poetry. For so many people across the country, it is a calling; it is a career. It’s the 

way they feed their families.” Michelle menjelaskan bahwa industri fashion 
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merupakan seni yang akan selalu diminati semua orang di seluruh dunia dan 

menyentuh langsung dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, pengadaan workshop 

tersebut mendapat banyak dukungan baik dari kalangan pelaku industri fashion 

maupun dari mereka yang terinspirasi untuk bergabung.
47

 Meski berasal dari kelas 

pekerja namun Michelle Obama mampu menjadi alumni Princeton dan Harvard, 

membuatnya dapat berbicara tentang peluang sebagai suatu hal yang nyata. Dengan 

fakta tersebut ia mendorong para muda untuk tidak berhenti bermimpi dan untuk 

mempercayai bahwa mimpi mereka akan terwujud dengan usaha yang keras. 

Michelle Obama menikmati momen melompat dan menari bersama anak-anak 

di White House, mencoba memerangi obesitas pada anak-anak serta menanam 

sayuran untuk kemudian ia kampanyekan pentingnya mengonsumsi makanan sehat di 

sekolah. Ia juga memperkenalkan budaya pendidikan pada kaum perempuan di 

seluruh penjuru dunia serta ia lebih banyak muncul dalam televisi dan merangkul 

masyarakat melebihi para first ladies sebelumnya, tampil dalam balutan busana yang 

tidak biasa. Dengan mengenakan sweater atau jaket bermerek lokal seperti J-Crew, 

Mrs. Obama menggambarkan sosok firstlady sebagai seseorang yang hangat, yang 

dapat dijangkau dan dekat dengan masyarakat. Ia menempatkan diri sebagai role 

model perempuan ideal dan perannya bagi dunia sesuai versi Michelle Obama. 

                                                           
47

 Lihat 7 Ways Michelle Obama Positively Influenced Education in 2014, oleh Matthew Lynch, Ed.D., 

diunduh dari http://www.huffingtonpost.com/matthew-lynch-edd/7-ways-michelle-obama-

pos_b_6417060.html pada April 2015. Matthew Lynch, Ed.D. adalah seorang penulis dari The Call to 

Teach dan seorang editor dari The Edvocate, www.theedadvocate.org 

http://www.huffingtonpost.com/matthew-lynch-edd/7-ways-michelle-obama-pos_b_6417060.html
http://www.huffingtonpost.com/matthew-lynch-edd/7-ways-michelle-obama-pos_b_6417060.html
http://www.theedadvocate.org/
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Sejak awal kemunculannya, nama Michelle Obama dan tampilan fashionnya 

memenuhi perbincangan media masa baik itu majalah, internet maupun televisi. 

Selanjutnya setelah Michelle melakukan wawancara bersama dengan Ladies‟ Home 

Journal pada awal pencalonan Barack Obama, dan mengutarakan pandangannya 

tentang pernikahan serta peranan ibu, bahwa sebelum menjadi firstlady ia lebih 

mengutamakan perannya sebagai istri dan seorang ibu, membuat popularitasnya 

melejit. Kaum wanita Amerika kemudian dapat menghubungkan diri mereka dengan 

Michelle, mereka merasa terwakili serta dipahami. 

Tampilnya Michelle dalam The Tonight Show with Jay Leno dengan J.Crew 

pada tahun 2008 bisa jadi merupakan tindakan yang cerdik, ia lalu tidak hanya 

menjadi role model bagi masyarakat kelas menengah dan mewakili wanita ras kulit 

hitam namun juga menjadi perhatian banyak kalangan pelaku industri hiburan. Oprah 

Winfrey, seperti yang public Amerika ketahui merupakan seorang MC nasional serta 

produser dari O Magazine yang berketurunan kulit hitam, nampak memberikan 

dukungannya pada Obama. Dalam acaranya The Oprah Winfrey’s Dream Jobs 

Special bersama Jenna Lyons, seorang Creative Director J.Crew, Winfrey mengakui 

bahwa setelah melihat Mrs. Obama mengenakan cardigan J.Crew yang terjangkau ia 

lalu menjadi investor untuk perusahaan tersebut. Hal ini menjadi penting ketika 

kemudian Winfrey juga mengaku bahwa ia menjadi investor untuk mix-it-up dan 
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high-low fashion Obama dengan berkata, “and that (investment) was very good 

decision.”
48

 

Keterkaitan Michelle dengan Oprah Winfrey memiliki pengaruh besar dalam 

lingkaran sosial di antara keduanya, mengingat Winfrey merupakan salah satu pelaku 

industri hiburan yang berpengaruh besar pada Hollywood dan pembangunan opini 

masyarakat. Selain itu, ia juga kerap terlibat dalam kegiatan kemanusiaan dan 

berperan aktif dalam usaha pelindungan ras minoritas, tidak hanya di Amerika namun 

juga dunia sehingga keterlibatan Michelle dengan Winfrey memiliki makna 

mendalam bagi yang memahaminya. Bukan hanya dengan Winfrey, Michelle juga 

membangun hubungan baik dengan Vogue bahkan sejak ia belum menjadi firstlady. 

Perilaku berbusana oleh Michelle dipandang mengandung unsur kesengajaan yang 

kemudian semakin nampak nyata dengan jalinan hubungan antara Obama dan Anna 

Wintour, seorang editor-in-chief majalah fashion international bergengsi dari 

Amerika; Vogue. Barang kali Michelle merupakan firstlady pertama yang lebih dari 

sekali menjadi cover Vogue, majalah multi nasional yang menjarah berbagai 

kalangan kelas sosial mulai dari pelaku seni, pekerja industri fashion dan pelaku 

ekonomi atau dan bahkan pengamat politik. 

Keterlibatan Wintour dalam acara-acara politik Obama bukanlah sesuatu 

yang tidak dipahami khalayak Amerika, mengingat ia secara terbuka memberikan 

                                                           
48

 Lihat Oprah Puts Money On Michelle Obama’s Style Favorite, J.Crew, dalam People Style oleh 

Marissa Patlingrou Cooley. Diunduh dari https://people.com/style/oprah-puts-money-on-michelle-

obamas-style-favorite-j-crew/ pada januari, 2017. 

https://people.com/style/oprah-puts-money-on-michelle-obamas-style-favorite-j-crew/
https://people.com/style/oprah-puts-money-on-michelle-obamas-style-favorite-j-crew/
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dukungannya kepada Obama dan hal tersebut memiliki arti yang sangat besar. Para 

pengamat sosial menelaah perilaku Michelle ini merupakan tindakan branding dan 

atau usaha marketing melalui fashion guna melakukan pendekatan pada masyarakat 

sehingga pesan-pesan yang ia usung dapat lebih mudah diterima oleh masyarakat. 

Dengan intensitas kemunculan Michelle dalam media popular, popularitas pasangan 

Obama melejit, penting untuk kemudian ditelaah apakah tindakan penggunaan 

fashion oleh Michelle merupakan bagian dari strategi kampanye yang disengaja? 

Mengingat Michelle Obama juga melakukannya dalam berbagai kesempatan, 

termasuk dalam pertemuan-pertemuan kenegaraan dengan pemimpin-pemimpin 

negara lain. 

Kedekatan Michelle dengan Vogue, merupakan satu kejutan bagi mata 

publik, mengingat bagaimana kemudian ia sebagai firstlady muncul tidak hanya 

sekali dalam artikel Vogue merupakan yang pertama dalam sejarah. Para pengamat 

menyatakan bahwa kedekatan antara Michelle Obama dengan Vogue bukan tanpa 

disengaja, berkenaan dengan peggalangan dana kampanye Obama, Wintour (chief 

editor Vogue) nampak aktif berkegiatan di dalamnya. Setelah meningkatkan dana 

kampanye lebih dari setengah juta dolar untuk satu putaran pemilihan, tidak dapat 

diragukan lagi bahwa Wintour termasuk dalam bagian penting dari kampanye, entah 

bagaimanapun tanggapannya tentang hal tersebut. Meskipun tim kampanye menolak 

untuk terbuka dengan jumlah pasti dana kampanye yang terkumpul, namun dalam 

satu periode pertama kepresidenan Barack Obama, Wintour terlihat menjadi bagian 
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dalam lingkaran orang penting yang dimiliki Obama –selain setengah juta dolar 

tersebut, Wintour juga menjadi co-host dalam empat acara makan malam dengan 

biaya lebih dari $30.000 perpiring dan nampak nyata terlibat langsung dalam 

pengadaan merchandising, dan menggunakan koneksinya seperti Marc Jacobs dan 

Thakoon Panichgul
49

 untuk merancang aneka rupa merchandise untuk kampanye 

politik Obama.
50

 

Koneksi dan pengaruh Wintour yang luas di Hollywood, dunia fashion dan 

masyarakat tidak hanya melulu tentang kecantikan atau sesuatu yang gemerlap untuk 

dimiliki; namun juga menjadi faktor vital kesuksesan penggalangan keuangan 

kampanye politik Barack dan Michelle. Wintour secara terbuka dalam usaha 

mendukung kampanye Obama menganggambarkan sosok Obama sebanyak ia 

menggambarkan dirinya sendiri. Sejak awal karir politik nasional Obama, pasangan 

tersebut sangat bersemangat untuk bergabung dan terlibat dengan Vogue yang 

beroplah internasional.
51

  

Tim kampanye, atau setidaknya Michelle Obama dan staf seperti Desirée 

Roger,
52

 paham bahwa melibatkan diri dengan Vogue –yang juga memiliki hubungan 
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 Marc Jacobs merupakan desainer Amerika untuk brand Marc Jacobs dan adalah juga direktur kreatif 

rumah busana Perancis Louis Vuitton, https://www.marcjacobs.com sementara Thakoon Panichgul 

merupakan desainer berketuran Tailan-Amerika www.thakoon.com baik Marc Jacobs maupun 

Thakoon Panichgul merupakan desainer yang sudah dikenal namanya di Amerika. 
50

 Lihat The political philosophy of Anna Wintour dalam The September Issue, New Republic, oleh 

Noreen Malone. Diunggah pada 24 Agustus 2012 dan diunduh dari 

https://newrepublic.com/article/106492/anna-wintour-obama-vogue-fashion pada 2 Desember, 2016. 
51

 Ibid. 
52

 Desirée Roger adalah seorang ahli pemasaran sosial. Pada tahun 2009 Desiree Rogers bekerja 

sebagai staff White House dan berperan aktif sebagai asisten spesial untuk Presiden Barack Obama 

https://www.marcjacobs.com/
http://www.thakoon.com/
https://newrepublic.com/article/106492/anna-wintour-obama-vogue-fashion
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dekat dengan Condé Nast merupakan strategi yang menguntungkan. Mengingat 

cangkupan ruang lingkup yang dicapai Condé Nast
53

 adalah sangat luas sehingga 

menjadikannya media yang tepat untuk mendukung kepentingan politik Barack 

Obama,
54

 bahwa untuk kampanye membutuhkan dana yang tidak sedikit. Faktanya, 

untuk satu putaran kampanye Obama memerlukan setidaknya $900.000.000
55

 atau 

hampir setara dengan 12 triliun rupiah. Menjadi masuk akal bagaimana kemudian 

Michelle melalui fashion dipandang sebagai sarana pemasaran politik yang cerdik 

dan secara brilian menguntungkan. 

Pada 2009, Michelle Obama bahkan mendapatkan penghargaan The Board 

of Directors’ Tribute, disejajarkan dengan para desainer-desainer ternama seperti 

Alexander Wang, Marc Jacobs for Louis Vuitton, Kate & Laura Mulleavy, Rodarte 

dan banyak lainnya. Hal ini merupakan kali pertama bagi seorang firstlady 

mendapatkan penghargaan di bidang tersebut serta namanya disejajarkan dengan para 

desainer kelas dunia. Oleh Emily Yahr dalam The Washington Post, menyatakan 

                                                                                                                                                                      
dan sekretaris sosial untuk White House. Saat ini ia menjabat sebagai CEO untuk Johnson Publishing, 

Chicago. 
53

 Condé Nast merupakan perusahaan media utama, terkenal untuk memproduksi konten berkualitas 

terbaik untuk penonton paling berpengaruh di dunia. Menarik lebih 100 juta konsumen diseluruh 

industry percetakan terkemuka, merek digital dan video, dan nama-nama media paling ikonik seperti: 

Vogue, Vanity Fair, Glamour, Brides, GQ, dll. Lihat dalam https://condenast.com/about diunduh pada 

12 Januari, 2017. 
54

 Michelle Obama tampil dalam Condé Nast Traveler, disejajarkan dengan aktris Hollywood seperti 

Drew Barrymore dan Gwyneth Paltrow. Dalam “20 Times First Lady Michelle Obama Slayed A Cover 

Shoot.” Oleh  Tim BCB (Beyond Classically Beautiful) diunduh dari 

http://beyondclassicallybeautiful.com/2016/11/michelle-obamas-best-magazine-covers/ pada 

Desember, 2016. Foto terlampir. Lampiran 2. 
55

 Dilansir oleh The New York Times dalam The 2012 Money Race: Compare the Candidates, 

menyebutkan bahwa dana kampanye yang terkumpul oleh partai Demokrat adalah $1072.6 juta dan 

dana yang digunakan adalah $985.7 juta dolar. Diunduh dari 

https://nytimes.com/elections/2012/campaign-finance.html pada 12 Januari, 2017. 

https://condenast.com/about
http://beyondclassicallybeautiful.com/2016/11/michelle-obamas-best-magazine-covers/
https://nytimes.com/elections/2012/campaign-finance.html
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bahwa Michelle Obama selain menjadi firstlady juga berbakat alami sebagai 

entertainer, disebutkan dalam halaman tersebut bahwa Michelle tampil setidaknya 14 

kali dalam acara talk show tengah malam, termasuk tampil sebanyak empat kali di 

Late Show with David Letterman dan tiga kali dalam The Tonight Show with Jay 

Leno, juga dalam Daily Show with Jon Stewart selama masa jabatan kepresidenan 

Barack Obama yang pertama, tahun 2008 hingga 2011. 

Pada 2013, Michelle mendapat kesempatan untuk membacakan pemenang 

nominasi “the Best Picture Award” kepada film “Argo” via video dari White House, 

juga merupakan kali pertama bagi seorang firstlady terlibat dalam acara penghargaan 

film bergengsi sekelas Oscar. Bahkan menurut versi Daily Mail UK, Michelle disebut 

sebagai firstlady yang paling sering muncul di televisi dengan total 44 kali 

mengalahkan kemunculan Laura Bush (istri George W. Bush) yang dalam kurun 

waktu dari 2001 hingga 2004 tampil sebanyak 12 kali dan Hillary Clinton (istri Bill 

Clinton) sebanyak 19 kali dalam kurun waktu 1993-1996. Termasuk dalam acara-

acara populer seperti The Oprah Winfrey Show, Jimmy Kimmel Live, Late Night 

With Jimmy Fallon dan The Ellen DeGeneres Show yang mana memiliki jutaan 

penonton dalam setiap kali penanyangannya, baik di dalam maupun luar negeri 

sehingga menjadi tempat paling efektif untuk Michelle tampil dan menyampaikan 

pesan-pesan politik yang tengah ia usung. 
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Gambar 17 dan 18. Foto kiri: 13 September, 2016. Dalam acara The Ellen DeGeneres Show, 

mengenakan gaun Gucci.
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 Foto kanan: 21 Februari, 2014. Dalam acara Late Night With Jimmy 

Fallon.
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Gambar 19. Foto: 26 Januari 2011, tampil dalam acara televisi nasional The Oprah bersama Oprah 

Winfrey, firstlady mengenakan dress rancangan Prabal Gurung. Gurung merupakan runner-up dalam 

CFDA 2010, CFDA/VOGUE Fashion Fund merupakan acara perlombaan dalam bidang desain fashion 

paling prestis di Amerika. 
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 Lihat lengkap dalam First Lady Michelle Obama Co-Hosts with Ellen! Dalam The Ellen Show 

Youtube channel https://www.youtube.com/watch?v=tCCx9vEvOHs diunduh pada 14 September, 

2016. 
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 Lihat lengkap dalam First Lady Michelle Obama Has Two Normal Teenagers, dalam Late Night 

With Jimmy Fallon Youtube channel https://www.youtube.com/watch?v=6kcHglDoDjI diunduh pada 

14 September, 2016. 

https://www.youtube.com/watch?v=tCCx9vEvOHs
https://www.youtube.com/watch?v=6kcHglDoDjI
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3.3. Efek Political Branding Michelle Obama 

Sebegitu besar rasa ketertarikan publik pada Michelle dengan fashionnya, 

memberikan sumbangsih yang signifikan terhadap karir politik Barack Obama. 

Sehingga dapat dikatakan bahwa Michelle Obama adalah aset yang penting dalam 

karir politik Barack Obama. Para pengamat memandang bahwa tindakan yang 

dilakukan Michelle dengan mengkaitkan fashion yang ia kenakan dalam setiap 

kegiatan, terdapat unsur kesengajaan didalamnya. Itu artinya apa yang Michelle 

lakukan secara sengaja dimaksudkan untuk menyampaikan pesan-pesan politik sang 

suami, Barack Obama sebagai salah satu bentuk branding atau pencitraan serta suatu 

strategi pemasaran politik. 

Kendati demikian apa yang Michelle lakukan terbukti meninggalkan pengaruh 

yang signifikan terhadap khalayak, terutama bagi kalangan muda, kelompok 

minoritas dan perempuan Amerika. Megikuti arahan Stephanie Cutter, seorang ahli 

operasional krisis politik, Michelle tampil dalam The View, di sana ia menceritakan 

tentang perannya sebagai ibu bagi kedua anak gadisnya serta tentang pakaian yang ia 

suka. Juga, dalam wawancara dengan Ladies‟ Home Journal
58

 Michelle 

mengutarakan pandangannya tentang pernikahan dan peranan seorang ibu, bahwa 

sebelum menjadi firstlady ia lebih mengutamakan perannya sebagai istri dan seorang 
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 Foto Michelle Obama dalam cover majalah Ladies‟ Home Journal dan majalah lifestyle berpangsa 

pasar serupa terlampir. Lampiran 3. 
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ibu.
 59

 Akibatnya namanya kemudian menjadi populer dikalangan ibu rumah tangga 

dan kelompok perempuan usia di atas 30 tahun. 

Di kesempatan berbeda, Michelle berpidato tentang ia sebagai “keturunan 

kelas pekerja,” di konvensi Demokrat di Denver, tempat di mana setiap warga dapat 

menghubungkan diri mereka dengan konteks pidatonya tersebut. Dengan begitu hasil 

perhitungan suara partai demokrat melejit hingga 10 poin, lebih dari 50%, dan pada 

hari inaugurasi suara yang mereka dapat mencapai 68%, termasuk dalam catatan 

Gallup‟s Daily.
 60

 Setelahnya, jumlah pungutan suara untuk Obama tidak pernah 

kurang dari 60% setelah hari itu. Hal ini menunjukkan bahwa Michelle berhasil 

melakukan pendekatan secara langsung pada pasar yang dituju dan memberi 

pengaruh besar terhadap pemenangan Barack dalam pemilu. 

Pada pemilihan periode kedua, sebagai incumbent Barack Obama nampak 

lebih memahami kebutuhan kaum muda dan perempuan Amerika sehingga ia dapat 

dengan lebih mudah merancang strategi politik guna melakukan pendekatan terhadap 

kalangan muda dan kaum perempuan. Fakta bahwa voters perempuan menjadi 

penentu pemenangan pemilu di Amerika menjadi keuntungan bagi Barack. Program-

program pemberdayaan perempuan yang tercantum dalam agenda kerja politik 

                                                           
59 Lihat “Michelle Obama On Healthy Eating And How She Keeps Her Family Active.” Oleh ... dalam 

Ladies‟ Home Journal edisi September 2010. Diunduh dari ... pada Sepember 2010. 
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 Lihat The Closer: Michelle Obama dalam The New York Times, oleh Julie Hirschfeld Davis, 

diunduh dari https://www.nytimes.com/2016/11/06/us/politics/michelle-obama-2016-presidential-

election-first-lady.html?_r=0 pada desember, 2016. 

https://www.nytimes.com/2016/11/06/us/politics/michelle-obama-2016-presidential-election-first-lady.html?_r=0
https://www.nytimes.com/2016/11/06/us/politics/michelle-obama-2016-presidential-election-first-lady.html?_r=0
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Barack
61

 berjalan searah dengan harapan kaum perempuan Amerika sehingga Barack 

mendapat semua dukungan yang ia perlukan. Barack Obama berdedikasi untuk 

meningkatkan kualitas hidup kaum perempuan dengan beberapa program sebagai 

berikut; 

 Pay Equity (Penyetaraan Upah) 

Meski dalam beberapa dekade, kaum wanita masih mendapat 77 sen untuk 

setiap satu dolar yang didapat kaum pria. Barack percaya bahwa pemerintahan perlu 

melakukan penyetaraan upah bagi pekerja, melawan diskriminasi dalam pekerjaan, 

dan meningkatkan opsi perawatan anak dan cuti berkenaan dengan kondisi medis 

keluarga bagi wanita sehingga mereka mendapat pijakan yang sama di tempat ia 

bekerja. 

 Reproductive Choice (Pilihan Reproduksi) 

Barack mendukung hak wanita untuk memilih berkenaan dengan masalah 

reproduksi. Ia secara konsisten memprioritaskan dukungan terhadap hak-hak wanita 

di bawah naungan Roe v. Wide. Barack juga akan memperluar akses alat kontrasepsi 

sehingga dapat mencegah kehamilan yang tidak terencana. 

 Preventing Violence Against Women (Mencegah Kekerasan Terhadap 

Perempuan) 

Barack Obama memperkenalkan undang-undang untuk memerangi kekerasan 

dalam rumah tangga dengan menyediakan dana 25 juta dolar per tahun untuk 
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 Lihat Barack Obama on Women’s Right dalam halaman resmi Obama‟08, http://BarackObama.com   

dan dalam https://my.ofa.us/page/content/womenissues diunduh pada 20 Mei, 2015. 

http://barackobama.com/
https://my.ofa.us/page/content/womenissues
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kemitraan antara organisasi domestik pencegahan kekerasan dan program pernikahan 

serta kebapakan. 

 Fixing The Nation’s Health Care System (Memperbaiki Sistem Kesehatan 

Nasional) 

Barack berjanji untuk memastikan bahwa seluruh warga Amerika, termasuk 

19 juta wanita yang tidak memiliki asuransi, akan mendapat cakupan perawatan 

kesehatan pada akhir masa jabatannya. 

 Education (Pendidikan) 

Barack memastikan kaum wanita akan mendapat penyetaraan kesempatan 

pendidikan dari pre-taman kanak-kanak hingga kuliah. 

 Small Business (Usaha Kecil/ Mikro) 

Sebanyak 28 persen bisnis di Amerika dimiliki oleh kaum perempuan namun 

kurang dari 4 persen dari mereka yang mendapat dukungan modal usaha. Barack 

mendorong investasi pada bisnis dengan kepemilikan usaha dari kaum wanita, 

menyediakan lebih banyak dukungan pada pebisnis wanita dan mengurangi 

diskriminasi pada persewaan tempat usaha. 

Dengan begitu terbukti jumlah pemilih kaum perempuan pada periode kedua 

masih memihak Barack Obama, mengalahkan Mitt Romney 52% banding 41%. 

Tentu Obama bekerja lebih keras dalam kebijakan-kebijakan untuk kaum perempuan 

sementara Romney tidak sehingga kaum perempuan cenderung menjatuhkan 

pilihannya pada Obama. Sebagai pendukung utama serta pembangun citra paling 

efektif pada masyarakat, Michelle Obama beriringan dengan kemunculan Barack di 
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pentas politik nasional Amerika, tampil dengan pesan kuat sebagai keturunan kulit 

hitam mendobrak stigma bahwa keturunan kulit hitam tidak mampu memegang 

pemerintahan karena kurang terdidik. Ia kemudian menjadi sorotan media dan 

masyarakat Amerika dan dunia. Penampilannya yang nampak berkelas dengan 

fashionnya, cerdas, kuat dan penuh percaya diri menjadi momen sentimental bagi 

kalangan minoritas, serta kalangan muda dan kaum perempuan Amerika sebagai 

simbol perubahan.  

Maka tidak heran jika dukungan bagi Barack banyak datang dari kalangan ras 

kulit hitam dan bahkan juga dari ras Latin dan ras-ras lain di Amerika. Pada 2012, 

sebesar 93% warga kulit hitam memilih Barack, diikuti 71% warga Hispanik dan 

73% warga Asia yang mana kesemuanya meningkat dari pemilihan sebelumnya.
62

Barack dan Michelle menjadi lambang perubahan bagi kalangan minoritas dan juga 

sebagai lambang penghapusan diskriminasi ras. Perlambangan ini terbentuk sebagai 

hasil dari pencitraan Barack, terutama melalui fashion oleh Michelle Obama. 
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 Roper Center Cornell University, diunduh dari https://ropercenter.cornell.edu/polls/us-

elections/how-groups-voted/how-groups-voted-2012/ pada 7 desember, 2016. 

https://ropercenter.cornell.edu/polls/us-elections/how-groups-voted/how-groups-voted-2012/
https://ropercenter.cornell.edu/polls/us-elections/how-groups-voted/how-groups-voted-2012/

