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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Tahun ini Indonesia menggelar pesta demokrasi di sejumlah daerah yakni 

PILKADA serentak 2018. Pesta lima tahunan kali ini adalah yang terbesar,  

pasalnya dilansir dari detik.com dari 34 provinsi di Indonesia terdapat 17 provinsi 

yang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah, diikuti dengan 39 kota dan 115 

kabupaten atau total seluruhnya sebanyak 171 daerah di Indonesia. Berbagai 

partai politik sebagai organisasi penampung aspirasi masyarakat telah berdiri di 

Indonesia. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) adalah salah satu wujud dari 

keterlibatan masyarakat dalam proses politik demokrasi. Pilkada juga menjadi 

suatu sarana bagi masyarakat dalam menentuan figur pemimpin dan arah 

kepemimpinan daerah dalam periode tertentu. Maka dalam hal tersebut partai 

politik menjadi sarana rekruitmen politik untuk melahirkan pemimpin-pemimpin 

bangsa. Partai politik memiliki tanggung jawab penuh dalam melahirkan calon 

pemimpin. Kader pemimpin yang diusung sebuah partai politik selain sebagai 

penentu baik buruknya pemerintahan, juga membawa dampak bagaimana 

kredibilitas dan elektabilitas partai politik digambarkan.  

Meningkatkan kepercayaan terhadap partai politik kepada masyarakat 

dibangun salah satunya melalui pengkaderan calon-calon pemimpin pada Pilkada. 

Seperti layaknya ajang pencarian bakat, para kontestan harus menampilkan bakat 

terbaik untuk mengesankan para juri agar menjadi juara, begitu pula para calon 
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pemimpin atau biasa kita sebut kandidat calon, mereka adalah para kontestan yang 

sedang berebut pengaruh dan menarik simpati masyarakat yang sebagai juri. 

Kontestan yang gagal melakukan hal ini sudah dapat dipastikan akan kalah dalam 

perolehan suara. Tentu saja sebuah kekalahan tidak diharapkan dalam setiap 

kontes atau ajang, dengan demikian para kandidat melakukan berbagai program 

bahkan juga trik untuk dapat memenangkan ajang tersebut (PILKADA). 

Adanya aturan parliamentary threshold atau ambang batas parpol. 

Menurut Pasal 208 UU No. 8 tahun 2012 hanya parpol yang mendapat suara 

minimal 3,5% yang mendapat kursi di parlemen. Hal tersebut mengartikan bahwa 

persaingan antar kandidat semakin ketat. Perlu adanya strategi efektif dan lebih 

kreatif dari parpol untuk mendapat kredibilitas dan elektabilitas di mata publik. 

Para kandidat harus memperkenalkan dirinya sebaik mungkin, dan harus 

memberikan kesan kepada masyarakat bahwa ia adalah sosok pemimpin yang 

tepat. 

Menurut Hareon (2014) masyarakat lebih tertarik dengan tokoh yang 

diusung daripada parpolnya sendiri. Salah satu strategi yang cukup efektif agar 

menghasilkan cita/merek adalah personal branding. Branding yang bagus akan 

melahirkan brand yang kuat yang dapat memberikan kesan mendalam terhadap 

publiknya. Dilansir dari beritasatu.com bahwa faktor utama kemenangan Jokowi 

pada Pilgub 2012 adalah pencitraan yang kuat. 

Pilkada 2018 diselenggarakan pada 27 Juni 2018. Berikut adalah tahapan 

penyelenggaraan Pilkada 2018 dilansir dari infopemilu.kpu.go.id : 
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Tanggal Tahapan 

31 Juli 2017 - 3 Januari 2018 Syarat Dukungan Pasangan Calon 

Perseorangan 

8 Januari 2018 - 10 Januari 2018 Pendaftaran Pasangan Calon 

15 Februari 2018 - 23 Juli 2018 Masa Kampanye 

14 Februari 2018 - 13 Juli 2018 Laporan Audit dan Dana Kampanye 

17 Maret 2018 - 26 Juni 2018 Pengadaan dan Pendistribusian 

Perlengkapan Pemungutan dan 

Penghitungan Suara 

27 Juni 2018 Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS 

27 Juni 2018 - 9 Juli 2018 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara 

Table 1.1 Tahapan Penyelengaraan Pilkada 2018 

 

Kemenangan Barack Obama pada demokrasi 2.0 selain branding-nya 

yang kuat, juga tak lepas dari peran teknologi digital khususnya media sosial. 

Kampanyenya melalui sosial media berusaha menyentuh sisi paling personal 

pendukungnya, tidak hanya sukses memperkenalkan sosok Obama, tetapi juga 

menggerakkan simpati para pemilih pemula dan generasi muda turut 

mempromosikan Obama. Menurut Dr. Ir. Fayakhun Andriadi, M. Kom dalam 

bukunya Partisipasi Politik Virtual Indonesia : Demokrasi Netizen Indonesia 

(2017) menyatakan bahwa, pada Pilkada 2012 khususnya Pemilihan Gubernur 

Jakarta, media sosial-lah yang paling berjasa atas kemenangan pasangan saat itu, 

yaitu Joko Widodo-Basuki T. Purnama. Begitu pula pada Pilpres 2014 ruang 

kampanye disemarakkan dengan gempita media sosial sebagai medium kampanye 

dan alat partisipasi politik. 
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Berubahnya pola demokrasi dari konvensional menjadi digital 

(demokrasi digital), tidak lepas dari melesatnya perkembangan internet di 

Indonesia. Indonesia dinobatkan sebagai negara dengan tingkat pertumbuhan 

jumlah pengguna internet terbesar di dunia. Hasil riset oleh We are Social pada 1 

Januari 2017 lalu, jumlah pengguna internet tanah air telah meningkat sebanyak 

51 % dari 88,1 juta pengguna menjadi 132,7 juta pengguna (kompasiana.com). 

Pertumbuhan penggunaan internet ini pun diikuti oleh peningkatan jumlah 

pengguna media sosial, dimana awalnya hanya berjumlah 79 juta saat ini telah 

mencapai 106 juta pengguna. Bertambahnya pengguna media sosial ini sekaligus 

membawa Indonesia ke peringkat tiga dunia sebagai negara pengguna media 

sosial terbanyak di bawah negara Cina dan India. 

Kemunculan media sosial dan jejaring sosial di Indonesia diawali dengan 

hadirnya Friendster, Facebook dan disusul Twitter, hingga pada 2010 hadirlah 

Instagram kemudian 2011 Snapchat. Seiring perkembangannya, kini Instagram 

menduduki posisi tertinggi di hati masyarakat Indonesia. Menghadirkan fitur-fitur 

yang digemari masyarakat Indonesia membuat Instagram berkembang begitu 

pesat. Mengutip dari Instagram blog, Instagram dengan bahagia mengumumkan 

bahwa komunitasnya telah berkembang hingga lebih dari 700 ribu Instagrammers 

(red:sebutan untuk pengguna Instagram). Dan 100 juta pengguna yang baru ini 

bergabungnya yang paling cepat dari yang pernah terjadi (cnnindonesia.com). 

Korelasi antara fenomena PILKADA dan dunia maya (teknologi digital-

internet) menciptakan budaya politik baru yang mengharuskan partai politik 

mampu melakukan transformasi budaya politik. Jika parpol ingin mengakomodasi 

masyarakat sebagai pemilihnya, terutama masyarakat yang melek media, maka 
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para kandidat dan parpolnya harus menyesuaikan kultur politiknya dengan kultur 

masyarakat di era digital. Angka melek internet semakin tajam. Penggunaan 

media sosial meningkat pesat, terutama generasi muda.  

Hal menarik menurut peneliti adalah politik sebagai bidang yang 

memerlukan publisitas tinggi mendapat angin segar dengan kehadiran media 

sosial. Penggunaan media sosial (ruang maya) dalam Pilkada sebagai media 

komunikasi massa baru dalam kampanye, sangat penting dalam upaya membentuk 

merek pribadi (personal branding) hingga menimbulkan citra para kandidat 

(tokoh politik) dalam proses mendapatkan kepercayaan dan dukungan publik. 

Perubahan pola suatu media sosial dari hanya sekedar menyebarluaskan informasi 

sederhana menjadi ajang penggiringan opini publik.  

Khofifah Indar Parawansa, mantan Menteri Sosial Indonesia ke-27 atau 

kini berstatus sebagai Calon Gubernur Jatim 2018, menjadi salah satu tokoh 

politik yang cukup berpengalaman dalam sepak terjang demokrasi di Indonesia. 

Pada PILKADA 2018 ini Khofifah menggandeng Bupati Trenggalek Emil 

Elistyanto Dardak sebagai pasangannya, dan diusung oleh Partai Demokrat, 

Nasdem, PPP, Hanura dan PAN. Mengutip berita dari merdeka.com edisi Rabu, 

11 April 2018, pasangan cagub-cawagub, Khofifah Indar Parawansa-Emil 

Elestianto Dardak dinilai lebih menguasai materi dan tampil cerdas dalam debat 

perdana Pilgub Jawa Timur 2018 digelar, Selasa (11/4) malam. Debat tersebut 

bertema Kesejahteraan Rakyat dengan sub tema pendidikan hingga pemberdayaan 

perempuan.  
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Hendra Yasin peneliti Poltracking Indonesia, menjelaskan melalui 

tribunnews.com (3/4/2018) bahwa tren elektabilitas Khofifah-Emil terus naik, 

sampai yang terbaru Khofifah tetap di atas Ipul baik elektabilitas maupun 

popularitasnya. Kampanye mainstream tentu belum cukup untuk mempertahankan 

tren elektabilitas dan popularitas tersebut. Media massa baru sangat dibutuhkan 

untuk mem-branding Khofifah agar menarik perhatian dan meningkatkan 

kepercayaan masyarakat, bahwa ia adalah sosok pemimpin yang ideal.  

Di Instagram, Khofifah dengan akun @khofifah.ip memiliki 75,6 ribu 

pengikut dan telah mem-posting sebanyak 600 lebih postingan. Sementara Gus 

Ipul dengan akun @gusipul_id, punya pengikut sebanyak 35,8 ribu akun dan 

sudah membuat lebih dari 170 postingan. Keduanya juga memiliki strategi yang 

hampir sama dalam hal konten media sosial yakni mem-posting (mengunggah) 

foto kegiatan dan video blog, Gus Ipul memberi nama 'Insight Gus Ipul', Khofifah 

menyebutnya #KhofifahVLOG. Dengan jumlah followers lebih banyak dari Gus 

Ipul, Khofifah memiliki peluang lebih banyak untuk menarik perhatian 

masyarakat. 

Bagi Khofifah, Pilkada Jatim 2018 merupakan pencalonannya yang 

ketiga kali. Setelah di Pilkada Jatim tahun 2008 dan 2014, Khofifah kalah 

melawan pasangan Soekarwo-Saifullah Yusuf (Gus Ipul). Tentu saja tahun 2018 

ini perlu ada strategi yang efektif yang akan ditempuh Khofifah, seperti personal 

branding di media sosial. Personal branding menjadi salah satu upaya 

membentuk citra diri agar memperoleh kepercayaan dan dukungan publik hingga 

berpengaruh pada hasil pemungutan suara. Maka peneliti kali ini bermaksud untuk 

mengetahui personal branding sebagai salah satu strategi tokoh politik Cagub 
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Jatim pada Pilkada 2018 dalam meningkatkan elektabilitas mereka, dan memilih 

akun Instagram Khofifah Indar Parawansa sebagai objek penelitian. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan sebelumnya, peneliti 

merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah : Personal brand apa 

saja yang dibangun oleh Khofifah Indar Parawansa melalui foto dan 

caption di media sosial Instagram-nya? 

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

a. Tujuan Penelitian

Untuk mengukur frekuensi kemunculan kategori personal branding 

tokoh politik di media sosial pada Pilkada Jatim 2018 melalui studi 

analisis isi pada akun Instagram Khofifah Indar Parawansa. 

b. Manfaat Penelitian

1) Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam bidang 

keilmuan komunikasi yakni salah satunya dalam konteks analisis 

isi personal branding tokoh politik di media sosial berdasarkan 

kriteria yang mengacu pada personal branding. 

2) Manfaat Praktis

Menjadi gambaran bahwa keberadaan media sosial untuk 

membangun personal branding (yang menunjukkan nilai) bagi 

tokoh/figure politik. 


