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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Arus pertukaran informasi saat ini sangat meningkat pesat. Sangat mudah 

bagi kita mendapatkan informasi-informasi yang sedang berkembang 

dimasyarakat, entah itu dari media massa atau media sosial. Tak jarang 

beberapa informasi berisi hal-hal yang belum tentu kebenaranya, serta dengan 

perkembangan teknologi komunikasi juga membuat sebuah informasi bisa 

menyebar dengan cepat dan menjadi viral.  

Hasil survei APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia) 

menunjukkan data pengguna internet tahun 2016 yaitu 51,5% ( 132,7 juta 

pengguna) atau setengah lebih penduduk Indonesia. Dimana konten media 

sosial yang paling banyak dikunjungi adalah facebook yaitu 54%, diurutan 

kedua ada instagram 15%, YouTube dengan 11% user, selebihnya pengguna 

media sosial seperti google+, twitter dan lain-lain. Dengan tidak ada aturan 

siapa saja yang boleh menggunakan media tersebut, banyak pula petinggi 

politik yang mempunyai  media sosial baik di media sosial berbagi foto atau 

video. Media sosial yang sedang naik daun akhir-akhir ini yaitu YouTube, dan 

Vlog adalah salah satu konten yang banyak dibuat oleh para kreator video di 

YouTube. Vlog tidak jauh berbeda dengan Blog yaitu sebagai media sharing 

melalui internet, yang membedakan adalah Vlog berbentuk AudioVisual, 

sedangkan Blog berbentuk tulisan. Vlog di buat berisikan konten-konten 
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tertentu yang dimunculkan oleh Vloger (sebutan kreator Vlog) dengan tujuan 

untuk menunjukan suatu sisi dari kehidupannya (vloger) seperti aktivitas 

sehari-hari, opini, hobi dan lain-lain, sehingga para viewers-nya akan 

menganggap sosok seorang tersebut dari video yang di tampilkan secara 

sengaja (Labas & Yasmin, 2007). 

Ada beberapa pelaku politik yang menggunakan media baru ( media 

sosial ) sebagai sarana komunikasi politik. Presiden Joko Widodo adalah salah 

satu contohnya. Selain menggunakan media sosial Instagram dan Facebook, 

Jokowi juga menggunakan YouTube dengan akun channel Presiden Joko 

Widodo. Presiden Republik Indonesia sebelum Jokowi, Susilo Bambang 

Yudhoyono juga menggunakan YouTube sebagai media komunikasi 

politiknya, yang membedakan adalah isi konten yang dimuat. Dimana channel 

YouTube Presiden Joko Widodo lebih  berisi konten yang beragam dan lebih 

uptodate baik dari segi isi maupun bentuk penyajian. Pemerintahan Jokowi dan 

Jusuf Kalla juga menuai tingkat kepuasan publik hingga 68%, serta untuk 

inovasi naik keperingkat 31, sedangkan daya saing global melesat ke peringkat 

36 dunia (Flora, 2017). 

#JKWVLOG adalah sebutan dan tagar yang selalu muncul di video Vlog 

Jokowi. Pertanggal 9 November 2017, video Vlog yang sudah diunggah 

berjumlah 16 Video. Ciri khas dari Vlog Jokowi adalah durasi videonya yang 

singkat, sekitar satu sampai empat menit saja, berbeda dengan Vlog lain yang 

rata-rata berdurasi diatas 10 menit. Menurut situs statistic socialblade   

menunjukan bahwa jumlah subscriber channel YouTube Presiden Joko 
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Widodo terus meningkat seiring dengan munculnya video baru #JKWVLOG. 

Rata-rata peningkatan subscriber berkisar kurang lebih 32,95k subscriber 

setiap kemunculan video baru tersebut. Dapat dikatakan secara tidak langsung 

masyarakat interest terhadap sosok Presiden Joko Widodo terutam tentang 

Vlognya. 

Diagram 1.1 Pertumbuhan Subcriber Channel YouTube Joko Widodo  

( Socialblade, 2017) 

 

Dalam channel YouTube Jokowi tidak hanya mengunggah Vlog tetapi 

ada beberapa video lain, dimana terdapat delapan playlist yaitu :  1). Arah, 2). 

Kabar kerja, 3). #JKWVLOG, 4). Sudut Lain, 5). #KarnavalDanauToba, 6). 

Upacara360, 7). Intenational 8). Blusukan. Dari delapan playlist tersebut yang 

paling banyak memperoleh sorotan netizen atau khalayak adalah #JKWVLOG, 

dimana setiap video yang dibagikan selalu menjadi tranding topic di YouTube 

dan menjadi viral di media sosial lainnya. Dilihat dari jumlah viewers-pun rata-

rata Vlog memperoleh viewers sebanyak 500ribu viewers, bahkan ada yang 

mencapai satu sampai dua juta viewers, terpaut jauh dengan video-video 
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lainnya yang hanya memperoleh rata-rata 50ribu viewers, walaupun ada juga 

beberapa video yang dilihat lebih dari 550kali.  Contoh lainnya pada Vlog 

dengan King Salman, hanya dalam kurung waktu satu jam tembus 600.000 kali 

ditonton (YouTube, 2017).  

Hendri Satrio pengamat komunikasi politik Universitas Paramadina 

menilai kedatangan Raja Salman merupakan upaya untuk meningkatkan citra 

Presiden Joko Widodo, hal ini didasari pasca peristiwa 411 dan 212 dimana 

citra Jokowi mengalami penurunan akibat dicitrakan melindungi Ahok dan 

bersebrangan dengan islam. Dan citra tersebut ditampilkan melalui sebuah 

video Vlog jamuan makan bersama antara Presiden Joko Widodo dengan Raja 

Salman (Hidayat, 2017). Begitu juga dengan pendapat Made Supriatma, 

pengamat politik yang saat ini tinggal di Amerika Serikat, Made mengatakan 

bahwa kedatangan Raja Salman dinilai sebagai pemanfaatan moment untuk 

mendaptkan keuntungan, dimana Jokowi menggelembungkan kedatangan Raja 

Salman sedemikian rupa, sekaligus mencitrakannya sebagai orang yang sangat 

penting. Dalam vlog yang dibuat terlihat Jokowi terkesan dekat, akrab dan 

memiliki hubungan yang sejajar dengan Raja Salman   (Dhani, 2017). 

Bagaimana cara komunikasi dalam politik adalah suatu hal yang penting 

untuk menunjukkan bagaimana seorang pemimpin berinteaksi dengan 

rakyatnya. Apa yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo tentu akan berbeda 

dengan Presiden sebelumya yaitu Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). 

Presiden Jokowi lebih terkesan Presiden yang kalem dan lebih merakyat, 

senang melontarkan lelucon, tertawa lepas dan tidak ragu untuk kontak fisik 
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dengan siapapun. Berbeda dengan SBY yang cenderung  sebagai presiden yang 

menegakkan protokoler. Kesan-kesan yang tercipta tersebut tercermin dari 

Vlog yang dibuat, dimana selain berisikan Program kerja, dari beberapa video 

yang sudah di unggah lebih banyak video yang menampilkan hal-hal atau 

aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya seperti mengisi 

waktu luang bermain dengan cucunya, makan makanan khas Indonesia, 

mempunyai hewan peliharaan dan tak luput juga Jokowi membuat vlog 

(transparansi) tentang beberapa program kerja. Apa yang dilakukan oleh 

Jokowi tersebut sudah bisa dikatakan sebagai Citra, karna menurut Kothler 

(2000) dalam Ruslan (2003) citra adalah suatu keyakinan, gagasan dan kesan 

seseorang terhadap suatu objek. 

Presiden Jokowi adalah Presiden yang melek media sosial, terbukti dia 

menggunakan YouTube sebagai salah satu media komunikasi politiknya. 

Pendekatan-pendekatan yang dilakukan mempunyai kemiripan dengan cara 

Obama untuk mencitrakan diri sebagai Presiden, dimana ketika presiden dari 

partai politik biasanya terkesan kaku dan terkesan ada jarak, berbeda dengan 

Obama yang bisa di temukan dengan mudah dijumpai di acara televisi, tempat 

nongkrong, bahkan mengundang musisi-musisi pop untuk menggelar konser di 

gedung putih. Sama seperti apa yang dilakukan Jokowi, dimana Jokowi begitu 

dekat dengan rakyatnya, dengan cara-cara tertentu seperti pembagian 

perlekapan sekolah, bagi-bagi sepeda dan mengundang komunitas-komunitas 

tertentu seperti driver ojek online dan YouTuber Indonesia untuk melakukan 

makan bersama di Istana Negara. Hal-hal tersebut tentu syarat dengan tujuan 



6 

politik tertentu dan keuntungan yang didapat selain citra yang baik adalah para 

pemilih muda yang akan jatuh hati dengan sikap Jokowi tersebut, sehingga 

akan memperluas arsiran wilayah harapan antara politisi dan masyarakat  

(Dhani, 2017). 

Seiring perkembangan teknologi komunikasi, para pelaku politik 

memanfaatkan media baru ini sebagai sarana komunikasi politik guna untuk 

mendapatkan tujuan-tujuan tertentu. Dengan keberadaan media baru itu pula 

suatu pesan komunikasi dikonstruksi untuk menampilkan citra tertentu yang 

disajikan kepada masayarakat oleh suatu media. Dengan beberapa alasan itulah 

saya sebagai peneliti tertarik untuk meneliti fenomena komunikasi politik 

dalam pencitraan melalui media sosial. Dengan judul penelitian “Konstruksi 

Citra Jokowi melalui Video (analisis framing #JKWVLOG di channel 

YouTube Presiden Joko Widodo)”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumya, 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimana  konstruksi citra 

Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia dalam #JKWVLOG di 

channel YouTube Presiden Joko Widodo. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari adanya penelitian ini adalah untuk menganalisis konstruksi 

citra Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia dalam #JKWVLOG 

di channel YouTube Presiden Joko Widodo. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1    Manfaat Akademis 

 Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat dimanfaatkan oleh 

kalangan akademis, sebagai bahan referensi penelitian-penelitian 

selanjutnya terkait analisis framing pada pemberitaan di media sosial 

terutama YouTube. Adapun manfaat lainnya yaitu : 

a. Memberikan gambaran mengenai framing media sosial di 

Indonesia, khususnya pada video  #JKWVLOG di channel 

YouTube Presiden Joko Widodo 

b. Memperlihatkan karakter media sosial dalam hal ini YouTube. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

            Secara umum dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat 

memberikan wawasan atau pandangan baru dalam mengkonstruksi citra 

dalam media sosial YouTube. Adapun manfaat lainnya yaitu : 

a. Bagi media : sebagai bahan masukan untuk lebih 

mengembangkan konten vlog dalam mengkonstruksi citra. 

b. Bagi pembaca : sebagai pengetahuan mengenai bagaimana 

konstruksi citra dibentuk dalam suatu video. 

c. Bagi civitas akademik : sebagai masukan bagi mereka yang 

menggunakan analisis framing dalam media sosial, 

khususnya YouTube. 


