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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Saat ini, komunikasi politik di Indonesia semakin menarik. Media massa, 

khususnya televisi, surat kabar, juga internet, menjadi media utama dalam 

meningkatkan citra diri dalam politisi, khususnya melalui kampanye politik 

menjelang pemilihan legislatif di pusat dan daerah seperti gubernur, bupati, dan 

wali kota. 

Sudah menjadi konsumsi publik jika sebuah partai politik berhubungan erat 

dengan media massa. Partai politik membutuhkan ruang publikasi yang luas untuk 

mempublikasikan kebaikan partai politiknya atau bahkan menggunakan media 

massa sebagai tempat mengkampanyekan partai politiknya. Kemudian mereka 

saling mengklaim diri sebagai tokoh politik yang paling pantas untuk menjadi 

pemimpin. 

Iklan partai politik memiliki dua sisi. Pertama, iklan partai politik yang ingin 

menarik hati masyarakat agar memilih suatu partai seperti menjual produk. Kedua, 

dapat bersifat mengubah perilaku masyarakat. Dengan demikian, iklan partai politik 

dapat menjadi iklan komersial dan non komersial. 

Iklan politik dalam berbagai media, mulai dari iklan politik di televisi, internet, 

media cetak sampai dengan media iklan luar ruang yang didesain secara lebih 

komunikatif menghiasi komunikasi politik di Indonesia (Junaedi, 2013:16). Dengan 

membanjirnya informasi yang diterima konsumen politik, masing-masing partai 

politik perlu memikirkan strategi yang dapat menentukan kemenangan. Ketika 
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semua partai politik melakukan hal yang sama, yaitu membeberkan rancangan 

program kerja mereka, maka partai politik membutuhkan ‘image’ untuk 

membedakan satu partai politik dengan partai politik lainnya (Firmanzah, 

2007:230) 

Campur tangan media dalam pemberian citra suatu realitas politik, tentu 

menjadi fungsi utama pada komunikasi politik. Pembangunan citra politik terhadap 

partai politik atau aktor politik sangat penting terhadap pencapaian masing-masing 

kelompok untuk mencapai tujuan politiknya. Oleh karena itu, politik pencitraan 

memiliki peran penting bagi politisi demi menentukan karir kepolitikannya 

(Hamad, 2004:11) 

Partai Perindo, meski tergolong partai baru, berpotensi besar meraih suara 

terbanyak di Pemilu 2019. Sebagai partai politik baru, perkembangan partai Perindo 

tergolong pesat karena keseriusan sang pendiri Hary Tanoesoedibjo dalam 

membesarkan partainya. Hary Tanoesoedibjo merancang berbagai program yang 

bersentuhan langsung dengan rakyat kecil dan rajin blusukan ke berbagai pelosok 

Indonesia (www.partaiperindo.com diakses 25 juli 2017 jam 12.36 WIB) 

Awalnya, Partai Perindo hanyalah sebuah Ormas (organisasi masyarakat). 

Pendirian Perindo merupakan tahap penjajakan dari pendirian sebuah partai politik. 

Ormas tersebut bukan Ormas biasa. Tidak dimaksudkan sebagai Ormas selamanya. 

Akan tetapi, dipersiapkan sebagai kekuatan politik yang dapat mengikuti kontestasi 

Pemilu, bila Hary Tanoesoedibjo gagal merebut kepemimpinan Partai Hanura 

kelak. 

http://www.partaiperindo.com/
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Iklan politik televisi merupakan salah satu sarana partai politik untuk 

mempromosikan partainya kepada masyarakat, termasuk Partai Persatuan 

Indonesia (Perindo). Melalui iklan-iklan inilah partai Perindo yang belum lama 

berkecimpung di dunia politik sudah berhasil mendapatkan perhatian yang besar 

dari masyarakat. 

Sosok Hary Tanoesoedibjo dapat dikatakan paket lengkap. Hary Tanoesoedibjo 

yang menjabat sebagai ketua umum partai Perindo, sekaligus bos dari MNC Group 

memiliki wewenang yang besar dalam menentukan isi medianya. Sebagai seorang 

wirausahawan, Hary Tanoesoedibjo terbukti sukses membawahi beberapa 

perusahaan besar dalam lingkup media. Dengan kata lain, keberadaan Hary 

Tanoesoedibjo pada Partai Perindo merupakan darah segar, karena mengingat 

jejaring media yang dimiliki oleh Hary Tanoesoedibjo. Partai Perindo dapat lebih 

gencar melakukan promosi di media massa.  

Bermodal finansial dan jaringan media yang kuat, Hary Tanoesoedibjo tampak 

optimis eksistensinya dalam kancah politik tanah air semakin kokoh. Merebut 

kepemimpinan Partai Hanura atau mengubah Perindo menjadi partai politik akan 

menjadi ajang pembuktian eksistensi dan kepiawaian Hary Tanoesodibjo dalam 

kancah politik Nusantara. Sejarah akan mencatat apakah Hary Tanoesoedibjo 

tampil sebagai politisi brilian, atau politisi parasit. 

(http://www.kompasiana.com/daryani2029/hary-tanoesudibjo-mendirikan-

perindo-berpola-hanura_552e1b5e6ea834a4388b4606 diakses pada tanggal 16 

september 2017 jam 08.12 WIB) 

http://www.kompasiana.com/daryani2029/hary-tanoesudibjo-mendirikan-perindo-berpola-hanura_552e1b5e6ea834a4388b4606
http://www.kompasiana.com/daryani2029/hary-tanoesudibjo-mendirikan-perindo-berpola-hanura_552e1b5e6ea834a4388b4606
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Dilansir dalam survei yang telah dilakukan oleh Center for Strategic and 

International Studies (CSIS) pada bulan oktober 2017, partai Perindo menempati 

posisi 5 besar secara elektabilitas dikalangan milenial. Partai dengan Ketua Umum 

Hary Tanoesoedibjo (HT) ini satu-satunya parpol baru yang masuk dalam 5 besar. 

(https://nasional.sindonews.com/read/1254239/12/populer-di-kalangan-pemilih-

milenial-perindo-kian-bersemangat-1509703459 diakses pada tanggal 3 november 

2017 jam 21:46 WIB) 

Tercantum data dalam website adstensity.com (sebuah website yang 

menghitung dan menganalisa data iklan di televisi)  ringkasan 7 hari belakangan, 

terhitung dari 24 Januari 2018 hingga 31 Januari 2018, jumlah durasi iklan Partai 

Perindo yang tayang di televisi mencapai 443 kali. Jika dirinci lebih detail, 168 

iklan muncul di Global TV, 160 di MNC TV dan 158 lagi di RCTI. Dengan slot 

iklan yang tinggi tersebut, maka jika dirata-rata, setiap harinya iklan Perindo 

muncul sekitar 8-10 kali di masing-masing televisi milik Hary Tanoesoedibjo.  

Slot 8-10 iklan sebetulnya biasa saja jika dibandingkan dengan slot iklan brand-

brand besar seperti XL, Telkomsel, atau Rokok Surya Pro yang slot per harinya bisa 

lebih dari 20. Namun, iklan Mars Perindo selalu disisipkan di acara yang memiliki 

rating tinggi misal seperti Tukang Ojek Pengkolan, Roman Picisan (RCTI), Kaulah 

Takdirku (MNC TV), Layar Spesial, di acara pertandingan Liga Inggris atau Upin 

Ipin dan Naruto Shippuden yang segmentasinya adalah anak-anak. 

(https://tirto.id/karena-iklan-perindo-mnc-grup-kena-sanksi-kpi-cozY diakses 31 

januari 2018 jam 22.15 WIB). 

https://nasional.sindonews.com/read/1254239/12/populer-di-kalangan-pemilih-milenial-perindo-kian-bersemangat-1509703459
https://nasional.sindonews.com/read/1254239/12/populer-di-kalangan-pemilih-milenial-perindo-kian-bersemangat-1509703459
https://tirto.id/karena-iklan-perindo-mnc-grup-kena-sanksi-kpi-cozY
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Jika menilik dari data-data di atas, Hary Tanoesoedibjo terlihat serius ingin 

membesarkan partainya terbukti dengan sudah terbentuknya 34 DPW (Dewan 

Pimpinan Wilayah) di seluruh Indonesia (www.partaiperindo.com diakses 25 Juli 

2017 jam 12.50 WIB). Secara masif, Hary Tanoesoedibjo berusaha mengenalkan 

partai Perindo ke masyarakat Indonesia hingga diharapkan bisa mendulang suara 

pada Pemilu 2019 nanti. 

Dari segi visual iklan Mars Perindo, menggambarkan bahwa sosok Hary 

Tanoesoedibjo adalah sosok yang rajin blusukan. Hal ini dianggap peneliti 

merupakan pencitraan politik yang sengaja diciptakan oleh Hary Tanoesoedibjo 

sendiri untuk persiapan Pemilu 2019 serta mengenalkan partainya yang tergolong 

partai baru ini. Sedangkan dari segi audio iklan Mars Perindo, musik dan lirik iklan 

yang merupakan visi dan misi dari partai Perindo sendiri, menjadi sangat mudah 

dihafal oleh kalangan masyarakat sehingga seolah-olah iklan tersebut telah 

melakukan cuci otak.  

Selain itu, alasan peneliti mengambil riset dari media televisi karena televisi 

luas cakupannya serta kecepatan penyampaiannya. Dimana iklan Mars Perindo 

kemudian memiliki dampak besar karena muncul saat jam prime time. Selain itu, 

peneliti juga membaca di beberapa forum diskusi bahwa iklan Mars Perindo di 

televisi memiliki dampak yang besar terhadap anak. Terbukti dengan adanya 

beberapa keluhan dari orang tua di forum kaskus.co.id, kompasiana.com, serta 

seword.com yang menyatakan jika anak mereka menghafalkan lirik dari lagu iklan 

Mars Perindo. 

http://www.partaiperindo.com/
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Maka dari itu, peneliti tertarik mengambil judul “Citra Politik Hary 

Tanoesoedibjo dalam Iklan Politik di Media MNC Group” dalam iklan televisi 

Mars Perindo versi 2 dan Mars Perindo Versi November 1. Untuk menganalisis 

citra politik, peneliti menggunakan analisis semiotika Charles Sanders Pierce. 

Dengan analisis tersebut diharapkan dapat memahami dan mengetahui citra politik 

yang dibangun secara detail. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: “Bagaimana makna citra Hary Tanoesoedibjo yang muncul 

dalam iklan politik Partai Perindo di media televisi MNC Group?”. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

membongkar makna citra yang dibangun oleh Hary Tanoesoedibjo yang muncul 

dalam: 

1. Iklan politik Mars Perindo Versi 2 

2. Iklan politik Mars Perindo Versi November 1 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Akademis 

Secara akademis penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan referensi 

dalam kajian ilmu komunikasi untuk memperkaya acuan tentang bagaimana 
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mempelajari iklan utamanya di bidang semiotika untuk kajian-kajian penelitian 

selanjutnya. Serta penelitian ini juga diharapkan mampu memberi sumbangan 

bagi dunia akademik di bidang Ilmu Komunikasi mengenai pencitraan 

khususnya iklan politik. 

b. Manfaat Praktis 

Sebagai tambahan pengetahuan kepada peneliti tentang bagaimana Hary 

Tanoesoedibjo memanfaatkan media yang dia miliki sebagai media promosi 

partai politiknya. Diharapkan dalam penelitian ini juga dapat memberikan 

manfaat kepada masyarakat secara luas dalam menerima dan memahami 

makna pesan iklan, sehingga pesan iklan tidak hanya dapat ditangkap dari isi 

pesan yang tampak (manifest content), tetapi juga isi pesan yang tersembunyi 

(latent content). 


