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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Belakangan ini hadirnya sosial media sebagai alat penyebaran 

informasi yang ditujukan kepada masyarakat ataupun pemilih dalam pemilu 

dianggap sebagai langkah yang efektif dan penting, terlebih khusus dalam 

membentuk opini dan pengaturan agenda politik (Woolley, Limperos dan 

Oliver 2010). Keberadaan sosial media telah banyak mengubah taktik dan 

strategi pemenangan kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden 

2019, dapat terlihat dari munculnya tim khusus yang menangani media 

sosial. Bahkan secara khusus kedua paslon tersebut telah menyiapkan 

berbagai media tersebut sebagai sumber resmi dalam penyebarluasan materi 

kampanye mereka. Sebagian partai  politik pun tengah memproduksi dan 

memanfaatkan video-video pendek dalam menyebarluaskan gagasan dan 

program mereka kepada pemilih melalui berbagai  platform media sosial 

yang tersedia. Adapun media sosial yang dimaksud dalam artikel  ini adalah 

menyangkut Facebook,  Twitter,  Instagram dan termasuk platform 

Whatsapp  yang semuanya memiliki pengaruh signifikan dalam interaksi 

pengguna internet di  Indonesia menurut survei Asosiasi Pengguna Jasa 

Internet di tahun 2017 lalu. 

Setidaknya ada tiga kelebihan sosial media sebagai media kampanye 

politik. Pertama, media sosial memberikan kemudahan akses bagi calon 
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pemilih (accessibility), kandidat secara langsung dapat berinteraksi dengan 

calon pemilih dengan skala dan intensitas yang lebih mudah dibandingkan 

melalui pola kampanye tradisional seperti door to door, brosur, bahkan 

peliputan oleh media cetak atau televisi. Pemanfaatan media sosial dalam 

kampanye Pilpres menawarkan keterlibatan secara langsung antara kandidat 

dengan  calon pemilih melalui ruang interaksi dan diskusi: dengan 

menyukai (like), memberi komentar (comment), dan membagikan pesan 

(share). Kedua, selain mudah diakses, media sosialpun murah untuk 

dijangkau oleh para penggunanya yang saat ini mencapai 132 juta orang di 

Indonesia (We Are sosial, 2017). Meskipun tidak semua daerah dapat 

mengakses sosial media, namun jangkauan yang luas tersebut sepenuhnya 

dapat mengurangi biaya kampanye yang selalu terbilang mahal. Padahal 

platform sosial media  seperti Facebook, Youtube, Twitter, Instagram, dan 

lainnya tidak memiliki biaya yang mahal dalam proses penyebarluasan 

materinya. Ketiga, sosial media memiliki outreach yang luas karena orang 

sangat mudah untuk membagikan konten atau informasi yang  

didapatkannya. Berbeda dengan media kampanye konvensional-tradisional, 

sosial media melampaui batasan geografis. Bahkan dalam beberapa fitur, 

pesan kampanye dapat disesuaikan dengan kondisi demografis calon 

pemilih sehingga lebih terukur dan tepat sasaran (Hagar 2014; R. Sunstein 

2017). 

Media sosial sebagai media baru memiliki tingkatan fungsi yang 

tinggi dalam hal keterlibatan (involve) karena pemilih bisa mengikuti akun 
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kandidat atau partai yang berarti bisa memantau aktivitas, hingga berita 

online para kandidat tersebut. Media sosial dalam fungsi keterhubungan 

(connect) juga tinggi karena melalui media sosial masyarakat bisa langsung 

berkomunikasi dengan kandidat melalui akun  media sosialnya tersebut. 

Masyarakat bisa bertanya secara langsung, memberikan komentar, 

membagikan pesan atau sekadar menyukai suatu informasi yang diberikan 

oleh kandidat sehingga komunikasi yang terbangun adalah komunikasi dua 

arah. Begitupula media sosial memiliki tingkatan fungsi yang tinggi dalam 

hal mobilisasi (mobilize) untuk melakukan  suatu hal yang dilakukan oleh 

kandidat atau partai politik seperti misalnya menggunakan  stiker 

kampanye, baju kampanye, menghadiri perkumpulan, atau hal lainnya. 

Namun demikian, media sosial belum memberikan informasi yang baik 

sebagai media kampanye karena tidak memberikan informasi secara utuh, 

dalam konteks Indonesia terutama tingkat membaca dan menyimak 

masyarakat masih rendah. 

Sebagai bagian dari platform media sosial, dan di tengah kian 

terbenamnya peran media-media kampanye konvensional, YouTube 

menjadi sarana komunikasi yang efektif bagi para influencer dengan para 

pemirsa, tanpa terkecuali bagi politisi. YouTube memang sebuah fenomena 

baru, utamanya dalam politik Indonesia. Kepopuleran media platform 

berbagi video yang didirikan oleh para mantan pegawai PayPal Chad 

Hurley, Steve Chen, dan Jawed Karim ini memang tengah berada di puncak, 

utamanya di Indonesia. Hal ini terungkap dari data statista.com dimana 
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YouTube menempati urutan pertama media sosial terpopuler dengan 

persentase pengguna sebanyak 43% di tahun 2017. Tentu dengan pengguna 

sebesar itu, YouTube mampu mengalahkan eksistensi media tradisional 

laiknya TV, Koran dan Radio. Hal ini diungkapkan oleh riset Forbes bahwa 

kelompok usia 18 hingga 24 tahun di berbagai belahan dunia, telah 

berpindah ke platform YouTube dalam lima tahun terakhir. Sehingga dapat 

dikatakan tren TV dan media lain kini sedang menurun, dan semakin 

banyak konten video yang dikonsumsi melalui smartphone di masa 

sekarang. 

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengunggah video iklan 

kampanye dua pasangan calon presiden dan wakil presiden 2019 ke akun 

resmi media sosial Youtube pada Senin (25/3). KPU memberikan porsi 

masing-masing pasangan capres-cawapres untuk menampilkan tiga iklan 

kampanye dalam satu video berdurasi 1 menit 30 detik. Pasangan capres dan 

cawapres nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin membuka video iklan 

kampanye dengan menampilkan program tiga kartu baru yakni Kartu 

Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, Kartu Pra-Kerja, dan Kartu Sembako Murah. 

Kemudian pada video selanjutnya, pasangan yang diusung enam partai 

politik PDI Perjuangan, PPP, Golkar, Hanura, NasDem, dan PKB ini 

membahas tentang figur seorang bapak. Pesan yang disampaikan adalah 

memilih presiden sama seperti memilih figur bapak. Lalu disampaikan juga 

pesan bahwa bapak yang baik harus peduli dan hadir saat dibutuhkan. 

Sedangkan video terakhir pasangan capres dan cawapres nomor urut 01 ini 
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menampilkan sosok Jokowi yang tengah berpidato untuk menyampaikan 

kesiapannya bersama Ma'ruf untuk memimpin dan menjadikan Indonesia 

maju di masa mendatang. 

Mengkomunikasikan kampanye melalui sebuah video bertujuan agar 

informasi mengenai program kampanye yang diusung oleh paslon 01 

tersebut dapat tersebar luas pada masyarakat. Melihat keunggulan media 

sosial yang bisa di akses dimana saja dan kapan saja tanpa batasan apapun 

ini dimanfaatkan oleh pasangan jokowi ma’ruf untuk menjangkau semua 

masyarakat khususnya yang mempunyai hak pilih dalam penyebaran 

informasi. 

Penelitian mengenai fenomena peranan dan efek komunikasi media 

massa masih sangat menarik untuk dikaji, karena selalu ada hal yang 

berbeda dari suatu penelitian dengan penelitian lainnya terutama jika 

kondisi dan waktunya berbeda (Subiakto & Rachmah, 2014:110). 

Penggunaan hal yang menggambarkan sesuatu secara visual mampu 

menarik perhatian khalayak. Kegiatan kampanye dilakukan dengan 

menggunakan berbagai saluran komunikasi, mulai dari dialog politik sampai 

media massa cetak hingga elektronik (Venus, 2012:20). Kampanye pemilu 

merupakan suatu aktivitas politik yang dramatis, atraktif, dan serba tidak 

terduga. Siapa yang akan tampil sebagai pemenang kampanye dan pemilu 

merupakan pertanyaan yang menghinggapi khalayak, sehingga mendorong 

keinginan seseorang untuk mengikuti perkembangannya (Subiakto & 

Rachmah, 2014:113). 
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Berdasarkan paparan fenomena di atas, peneliti ingin melakukan 

sebuah studi mengenai pemaknaan penonton terhadap pesan yang ada dalam 

video iklan kampanye pasangan capres dan cawapres jokowi dan ma’ruf 

amin, sehingga peneliti dapat mengetahui Citra yang dibangun oleh 

pasangan calon nomor urut 01 pada video iklan tersebut menurut 

pemaknaan subjek penelitian. 

Penonton yang akan dijadikan subjek penelitian adalah mahasiswa 

KINE (Kelompok Studi Sinematografi) Klub Universitas Muhammadiyah 

Malang. Peneliti memilih Mahasiswa yang tergabung dalam KINE Klub 

UMM karena dianggap mengerti dan mememahami media, sinematografi, 

serta pesan dalam video kampanye dan juga cara menyampaikan pesan 

melalui video klip ataupun karya audio visual (AV). 

Selain itu kelompok tersebut juga sering mengadakan kajian mengenai 

karya audio visual, serta pesan yang terkandung di dalamnya. Salah satu 

kajian mengenai film yang sering diadakan KINE Klub UMM bertajuk 

WTF (Watch and Talk Film) dengan kegiatan menonton film bersama untuk 

kemudian me-review bersama unsur-unsur film seperti konsep, konten, 

ataupun konteks dari film tersebut. Universitas Muhammadiyah Malang 

dipilih karena mahasiswa dari universitas dengan akreditasi yang sudah 

diakui oleh nasional maupun internasional diharapkan dapat memberikan 

masukan, sudut pandang, serta pemahaman terkait video kampanye calon 

presiden dan wakil presiden nomer 01 yaitu Joko Widodo dan K.H Ma’ruf 

Amin. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan masalah di atas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah bagaimana pemaknaan Mahasiswa KINE Klub 

Universitas Muhammadiyah Malang periode 2018/2019 terhadap Citra 

Pasangan calon nomor urut 01 pada video kampanye pasangan calon 

presiden dan wakil presiden Jokowi dan Ma’ruf amin? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui Citra yang dibangun oleh pasangan calon nomor urut 01 

terhadap pemaknaan yang dilakukan oleh Mahasiswa KINE Klub 

Universitas Muhammadiyah Malang periode 2018/2019 pada video 

kampanye pasangan calon presiden dan wakil presiden Jokowi dan Ma’ruf 

Amin. 

1.4. Manfaat Penelitian 

1.4.1. Manfaat akademis 

Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dalam kajian ilmu 

komunikasi, khususnya tentang pemaknaan dari sebuah konten media 

yang digunakan sebagai media komunikasi. 
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1.4.2. Manfaat sosial  

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi 

masyarakat luas khususnya audien, serta dapat memberikan 

pengetahuan dalam menilai atau memaknai isi dari sebuah konten 

yang digunakan sebagai media komunikasi. 

 


