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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Media massa merupakan salah satu sarana yang berperan dalam 

pencitraan promosi/kampanye. Melalui berbagai media dari berbagai 

pihak berupaya memberikan gambaran mengenai konsep sebuah 

promosi/kampanye. Media massa juga bersifat bebas, luas, dan cepat. 

Pemahaman terhadap promosi/kampanye di masyarakat, terbentuk 

salah satunya juga melalui media massa yang secara terus menerus 

memproyeksikan peran-peran berdasarkan promosi/kampanye di 

masyarakat. Budaya-budaya dari bangsa lain pun dapat kita ketahui 

melalui informasi yang disajikan oleh media, begitu juga dengan 

pemaknaan promosi/kampanye oleh masyarakat dari budaya lain, yang 

lebih terbuka dan memberi posisi yang sama dalam membahas 

kampanye pemilihan presiden 

 Media massa menjadi semakin berkembang sangat cepat akibat 

adanya globalisasi. Globalisasi inilah yang telah meleburkan budaya 

barat dan budaya timur menjadi satu dan tidak mempunyai tembok untuk 

memisahkan keduanya. Hal inilah yang memudahkan iklan sebuah 

kampanye dan media promosi sebagai budaya yang popularitasnya lebih 

cepat dan sangat mudah menyebar ke seluruh dunia termasuk Indonesia 

salah satunya melalui video klip kampanye. 
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Media massa sendiri sekarang menjadi salah satu sebagai alat 

promosi/kampanye politik untuk memperlihatkan kepada masyarakat 

Indonesia. Salah satu media promosi itu melalui bentuk video yang bisa 

dilihat oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dari tampilan yang 

berbentuk video itu kita sebagai masyarakat bisa lebih mengerti dan 

mengetahui bahwasanya untuk mempromosikan sesuatu tidak hanya 

dengan cara kampanye seperti hal biasa. Dengan adanya media video 

klip ini masyarakat jadi lebih mengenal era digital di masa sekarang ini 

Video klip berkontribusi memberikan gambaran mengenai 

pemaknaan tentang konsep kampanye/promosi. Media ini masuk dalam 

kategori media audio visual, yaitu media yang dapat menampilkan 

gambar serta suara. Jenis media ini dianggap memiliki kemampuan 

yang lebih baik karena memiliki dua unsur sekaligus. Video klip adalah 

salah satu jenis media massa yang sedang popular saat ini di Indonesia.  

Estetika dalam video klip akan membuat audiens tertarik dan 

teringat terus dengan video klip yang telah ditontonya. Hasil dari 

konstruksi ulang tersebut memberikan makna pada konsep pemikiran 

manusia. Gambar atau bahasa visual yang dihasilkan dari video klip 

secara tidak langsung akan mempersuasif audiensnya tanpa disadari. 

Salah satu konstruksi yang ditampilkan melalui video klip adalah 

tentang kampanye. 
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Dengan berkembangnya zaman dari waktu ke waktu media massa 

bukan hanya untuk menyampaikan informasi semata melainkan untuk 

media promosi. Media promosi merupakan alat atau sarana yang 

digunakan untuk promosi. Ada berbagai macam media promosi yang 

berkembang saat ini, dari media konvensional sampai media tidak 

konvensional. Contoh media promosi adalah brosur, leaflet, flyer, 

poster, billboard, iklan di Koran, televisi, gelas, jam dinding, kartu 

nama, sticker, dan lain sebagainya (Ardhi, 2013: 4).  

Selain media promosi diatas, ada media promosi lainya dalam 

bentuk elektronik, yaitu video. Video menjadi media promosi di era 

digital seperti sekarang. Dengan berkembangnya teknologi tidak sedikit 

seseorang menjadikan video untuk promosi. Video merupakan 

teknologi untuk menangkap, merekam, memperoses, mentranmisikan, 

dan menata ulang gambar bergerak. Video juga bisa dikatakan sebagai 

gabungan gambar yang di baca berurutan dalam waktu yang sama 

dengan kecepatan tertentu. Menurut Cheppy Riyana (2007) media 

video adalah media yang menyajikan audio dan visual yang berisi 

pesan-pesan baik yang berisi konten, infomasi, peringatan, serta 

promosi.  

Video dapat digunakan dalam sebuah promosi salah satunya 

digunakan dalam pembuatan video klip kampanye politik. 

Perkembangan video klip berkaitan erat dengan perkembangan media 

massa. Para pembuat video klip menjadikan media video sebagai media 
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promosi untuk mempromosikan suatu kampanye politik dalam 

pemilihan calon presiden. Video klip sangat penting bagi para capres 

untuk memperkenalkan dirinya kepada khalayak. Lewat video, 

masyarakat mendapatkan infromasi tentang siapa dan bagaimana rupa 

fisik yang mereka lihat. Selain itu, capres (calon presiden) juga lebih 

bisa memberikan statement kepada khalayak melalui visual.  

Dalam pembuatan video klip saat ini, topik mengenai pemilihan 

calon presiden tidak penah usang untuk diperbincangkan. Pembahasan 

mengenai isu pemilihan calon presiden tahun ini yang meliputi sosok 

kepemimpinan negara, mengayomi masyarakatnya, ataupun hubungan 

kekuasaan yang sering ditampilkan serta dihadirkan dalam pembuatan 

video klip. Perkembangan video klip saat ini pun berkembang pesat. 

Tidak sedikit pembuat video klip menampilkan sosok laki-laki yang 

berjiwa pemimpin di dalam video klipnya. Masyarakat cenderung 

menilai laki-laki yang dilihat dari aspek fisik semata, dan berjiwa 

kepemimpinan. Tubuh laki-laki memiliki peranan yang penting 

sekaligus juga sebagai penentu utama laki-laki dalam upaya menjadi 

maskulin. Sehingga tubuh laki-laki pun menjadi bagian dari praktik 

sosial, yakni partisipasi aktivitas di dalam mempromosikan sesuatu 

(McGrath, 2008). Konstruksi maskulinitas itulah yang dibangun oleh 

media termasuk pembuat video klip untuk dijadikan penokohan 

didalam cerita video klipnya, agar terlihat elegan dan untuk 
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mengangkat komoditi yang dihasilkan oleh pembuat video klip 

tersebut.  

Dalam pemilu pilpres 2019, sepertinya kompetisi antar partai 

politik (parpol) dan calon presiden (capres) akan semakin panas dan 

ketat untuk merebutkan kembali suara rakyat. Parpol atau caleg juga 

harus bekerja keras merayu kepercayaan rakyat di tengah 

kecenderungan apatisme politik dan golput. Terlebih apabila muncul 

berbagai produk kompetitif berupa konsep, program solutif dan gagasan 

unik yang ditawarkan oleh rival-rival parpol atau caleg lainnya. Maka 

dibutuhkan strategi komunikasi yang unik agar parpol tidak khawatir 

akan ditinggalkan masyarakat pemilih.  

Dengan adanya sebuah strategi yang baik, diharapkan proses 

komunikasi (kampanye) tidak monoton dengan satu gaya marketing 

saja. Karena itu, perlu 1 upaya sedemikian rupa agar masyarakat tidak 

bosan dengan gaya-gaya komunikasi parpol saat kampanye. Maka, di 

era teknologi komunikasi sebenarnya ada beberapa yang sudah bergeser 

di antaranya: pertama, pasar saat ini sudah mulai jenuh dengan 

banjirnya brosur, iklan di mana-mana. Kedua, era internet telah 

merubah perilaku pasar menjadi horizontal, yang dulu sangat percaya 

dengan brosur, sekarang di era teknologi mereka juga butuh 

“komentar” orang lain yang menggunakan produk, dan keluhan akan 

sebuah produk. Mahalnya biaya iklan di media massa seperti televisi 

dan harian cetak juga menjadi pertimbangan mengapa parpol/caleg 
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harus memanfaatkan internet marketing. Sehingga parpol/ capres bisa 

mengoptimalkan media sosial (twitter, FB, YouTube, blog) sebagai 

sarana pemasaran atau kampanye karena database di FB dan twitter 

yang sangat targeted, juga memiliki akses terhadap insight user 

behavior.  

Dengan memiliki jumlah fans saja belum cukup, kader partai atau 

tim sukses perlu menggugah interaksi (like, share, comment, retweet). 

Karena itu mereka perlu menyiapkan bahan atau materi yang tidak ada 

habis, setidaknya stok materi hingga memasuki masa pencoblosan. 

Menurut Firmanzah (2008: 244) strategi komunikasi politik sangat 

penting untuk dianalisis. Karena, strategi tersebut tidak hanya 

menentukan kemenangan politik pesaing, tetapi juga akan berpen garuh 

terhadap perolehan suara partai. Strategi memberikan beberapa manfaat 

melalui kegiatan taktiknya yang mampu membangun dan menciptakan 

kekuatan melalui kontinuitas serta konsistensi. Selain itu, arah strategi 

yang jelas dan disepakati bersama akan menyebabkan perencanaan 

taktis yang lebih mudah  dan cepat. Strategi pada hakekatnya adalah 

perencanaan (planning) dan manajemen (management) untuk mencapai 

suatu tujuan. Akan tetapi, untuk mencapai tujuan tersebut, strategi tidak 

berfungsi sebagai peta jalan yang hanya menunjukkan arah usaha, 

melain kan harus mampu menunjukkan bagaimana taktik 

operasionalnya (Effendy, 1993: 300).  
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Persaingan politik modern, ketika pragmatisme menjadi 

permasalahan, maka merebut hati masyarakat dan memuaskan 

kebutuhan mereka menjadi hal penting yang harus dilakukan oleh para 

kandidat. Pemilih adalah subyek partisipasi bukan obyek mobilisasi, 

sehingga ia mempunyai kemandirian dalam membangun kesadaran, 

merumuskan pilihannya, dan mengekspresikan pilihannya. Pemilu ini 

menjadi semakin urgen untuk dicermati karena adanya rivalitas para 

kandidat adalah konglomerat media. Penggunaan media sangatlah 

penting dalam proses kampanye dan sosialisasi politik pada pemilu. 

Dalam konteks politik modern, media massa bukan hanya menjadi 

bagian yang integral dari politik, tetapi juga memiliki posisi yang 

sentral dalam politik. Media massa merupakan saluran komunikasi 

politik yang banyak digunakan untuk kepentingan menyebarluaskan 

informasi, menjadi forum diskusi publik dan mengartikulasikan 

tuntutan masyarakat yang beragam. Semua itu dikarenakan sifat media 

massa yang dapat mengangkut informasi dan citra secara massif dan 

menjangkau khalayak yang begitu jauh, beragam, dan luas terpencar 

(Pawito, 2009: 91).  

Berbincang mengenai video kampanye pilpres Prabowo dan 

Sandiaga Uno, kedua tokoh ini didalam video iklan kampanye ini 

memiliki daya tarik tersendiri dalam mempromosikan program dan visi, 

misinya. Terkait tentang video iklan kampanye yang sudah muncul dan 

beredar dimedia massa atau juga yang disebut dengan media digital 
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ternyata dapat merubah pola pikir terhadap masyarakat. Di video itu 

memperlihatkan sebuah kampanye dari calon presiden (capres) 

Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, yang terdapat dari tiga bagian 

diantaranya menjelaskan:  

 

1. Video pertama, mempromosikan diri nya kepada masyarakat 

dengan memberikan statement berupa janji-janji seorang pemimpin 

“untuk membentuk pemerintahan yang bersih dan tegas yang 

membela seluruh rakyat, yang menjamin, aman, adil, makmur untuk 

semua rakyat Indonesia” 

2. Video kedua, memperlihatkan seorang jiwa pemimpin yang selalu 

dekat dengan rakyatnya dengan cara bersosialisasi secara langsung 

dan terjun kelapangan untuk membuktikan bahwa kepemimpinan 

itu selalu memandang semua rakyatnya. 

3. Video ketiga, disini memprlihatkan sekaligus mempromosikan 

kultur budaya Indonesia yang beragam. Dimana dijelaskan seorang 

pemimpin harus menjaga dan mempelihara beragam budaya yang 

ada di dalam negeri ini dengan baik agar tidak ada lagi budaya kita 

di akui oleh Negara lain. 

Oleh karena itu dalam video klip ini menunjukkan ciri atau cara 

kampanye yang berbeda dari tanggapan dari presepsi masyarakat pada 

umumnya.  
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Hal ini yang melatar belakangi penulisan mengangkat judul 

penelitian “PEMAKNAAN AUDIENS TENTANG VIDEO IKLAN 

KAMPANYE PASANGAN CALON PRESIDEN PRABOWO DAN 

SANDIAGA UNO” (STUDY RESEPSI PADA ORGANISASI 

HIMAKOM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG 2018-

2019). 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian diatas , maka muncul masalah yang berkaitan 

dengan latar belakang diatas, dapat dirumuskan masalah sebagai 

berikut: 

“Bagaimana anggota pada komunitas Himakom di Universitas 

Muhammadiyah Malang memaknai konsep dalam video iklan 

kampanye calon presiden Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno?” 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai uraian latar belakang diatas maka tujuan yang akan dicapai 

dam penelitian ini adalah pemaknaan audiens tntang video iklan 

kampanye pasangan presiden Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno 

dalam perpektif resepsi? 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Akademis 

Diharap dapat memberikan kontribusi pemahaman tentang 

konsep video iklan dalam kajian ilmu komunikasi dan tambahan 

referensi untuk penelitian selanjutnya. 
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1.4.2 Manfaat Audiens 

1. Penelitian ini diharapkan dapat merubah persepsi 

masyarakat dalam menilai video iklan kampanye 

calon presiden Prabowo Subianto dan Sandiaga 

Uno. 

2. Bagi komunitas Himakom diharapkan dapat 

mengispirasi masyarakat dan kalangan muda-mudi 

terhadap video iklan kampanye, yang bisa membuat 

Indonesia lebih baik. 

 


