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BAB I   

PENDAHULUAN 

 

1.1. Permasalahan 

Tahun 2019 menjadi tahun pertarungan politik di Indonesia yaitu dengan 

dilakukannya pemilihan umum yang dilakukan secara serentak. Semua diatur 

dan tertera dalam undang-undang no 7 tahun 2017 mengenai Peraturan 

pelaksanaan Pemilihan Umum . (tata cara aturan pemilu dilampirkan dalam 

lampiran 1.1.)yang dilakukan baik tingkat legistlatif maupun eksekutif.  

Dalam proses menjalankan pelaksanan pemilihan umum, masyarakat 

dapat bersama memantau serta mencermati perjalanan pesta demokrasi politik 

setiap lima tahun di Indonesia ini melalui berbagai sarana. Salah satunya 

melalui media massa. Ini karena kehidupan msyarakat dan media massa saling 

berkaitan. Contohnya mulai dari media massa cetak, elektronik sekarang 

menjadi kebutuhan pokok masyarakat luas. Salah satu media massa seperti 

Televisi (Durianto, 2003). Media juga merupakan salah satu pilar dalam 

kehidupan bernegara baik dari mulai eksekutif legislatif dan yudikatif sebagai 

salah satu fungsi control social ( Dominick, 2001) 

Pada ajang politik pemilu tahun 2019 atau dalam masa  ini tentunya 

membuat seluruh peserta pemilu berusaha dengan keras dengan harapan bisa 

meraih suara kemenangan atau mendapat dukungan dari seluruh rakyat. salah 

satu cara agar meraih kemenangan ialah dengan melakukan produk politik atau 
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penyampaian pesan politik melalui kampanye atau pemasaran politik, seperti 

yang dijelaskan Patterson (1980) 

Pemasaran politik atau kampanye politik di definisikan sebagai aplikasi 

prinsip pemasaran dalam kampanye politik yang beraneka ragam individu, 

organisasi, prosedur-prosedur, dan melibatkan analisis, pengembangan, 

eksekusi dan strategi managemen kampanye oleh kandidat politik dalam 

mengarahkan opini publik terhadap ideologi mereka lakukan secara langsung 

face to face dengan masyarakat ataupun dengan iklan melalui media massa 

(Bruce Newman, 2016).  

Pada kehidupan jaman modern ini, peran periklanan menjadi penting 

karena sejalan dengan tingkat kesejahteraan dan cita-cita masyarakatnya. Perlu 

diketahui bahwa iklan menjadi sarana pembuka pengalaman dan wawasan bagi 

masyrakat atau khalayak luas untuk memperbaiki kualitas hidup. Ini sesuai 

dengan fungsi iklan yaitu mengubah jalan pikiran (state  of  mind)  target 

audience dengan cara merepresentasikan fenomena kehidupan dalam kontek 

social budaya. Iklan juga mulai bergeser paradigma dalam pemasangannya. 

Misalnya saja dengan melalui media elektronik seperti Televisi. (Jefkins 2001) 

menjelaskan bahwa televisi sebagai media periklanan yang merupakan salah 

satu media di kategori media teratas dalam periklanan.  

Selain itu Televisi juga memiliki jangkauan yang luas dan spesifik dalam 

menjangkau khalayak atau audience. Jadi tidak heran jika sebuah organisasi 

politik maupun perusahaan kecil atau siapapun mengutamakan penggunaan 

televisi untuk menyampaikan dan mengkomunikasikan isi pesannya. Itu juga 
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karena melalui iklanlah wujud komunikasi pesan tersebut tersampaikan (David 

J. Rahman, 2000). Sedangkan untuk karakter televisi, iklan televisi disebut 

sebut komunikasi langsung karena media penyampaiannya dapat menampilkan 

tata rupa (visual), suara (audio) serta gerak (motion)  secara bersamaan 

sehingga unsur utama iklan dalam aspek komunikasi yaitu pesan (message) 

dapat terwujud dengan sangat impresif. 

Iklan juga memiliki beberapa jenis dimana salah satunya dikategorikan 

kedalam jenin iklan politik. Iklan politik yaitu iklan yang berisi tentang hal 

yang menyangkut atau berkaitan dengan kehidupan politik. Misalnya, partai 

politik, demokrasi, pemilihan pejabat pemerintahan, pemilihan anggota 

legislatif, pemilihan anggota dewan pertimbangan daerah dan kekuasaan 

negara (Widyatama, 2007).    

Untuk itu bagi sebuah partai politik atau kandidat politik periklanan 

diharapkan dapat mempengaruhi dan menjaring pemilih, sementara pemilih 

berharap bisa mendapatkan informasi yang akan digunakan sebagai bahan 

pertimbangan dalam memilih, sehingga periklanan harus mengandung tujuan 

pendidikan dalam berpolitik. 

Iklan politik di Indonesia ada sejak pesta demokrasi dimulai pertama kali 

di tahun 2004, isi dari iklan kampanye politik yaitu mengajak orang untuk  

memilih calonnya dan menolak calon yang lain (Cangara, 2011).  

Sebagai produk dari mode informasi dalam masyarakat kapitalistik, iklan 

bisa dianggap sebagai program yang cukup mendominasi televisi di Indonesia, 

terutama televisi swasta. Salah satu karakteristiknya adalah munculnya 
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determinasi teknologi komunikasi yang memungkinkan media melakukan 

simulasi atau pencitraan sehingga muncul ruang hyper-realitas, sebuah ruang 

yang memungkinkan sesuatu dicitrakan melebihi realitas sebenarnya. Hal 

inilah yang menempatkan iklan televisi sebagai media promosi terpopuler dan 

digemari masyarakat. 

Selain itu menurut George Gerbner, seorang pakar komunikasi dan 

televisi, menyatakan bahwa iklan televisi sudah menjadi agama masyarakat 

industri. Sebagai “agama baru”, iklan televisi telah menggeser agama-agama 

tradisional. Khutbahnya didengar dengan penuh keharuan dan disaksikan 

penuh hikmat oleh jemaah yang lebih besar daripada jemaah manapun. Rumah 

ibadatnya tersebar dipelbagai pelosok bumi, ritus-ritusnya diikuti dengan 

penuh kehikmatan dan bisa jadi lebih banyak menggetarkan hati dan 

mempengaruhi bawah sadar manusia daripada ibadat agama-agama yang 

pernah ada. 

Lebih jelas lagi,  (Ervin Goffman, 1956) dalam tulisannya mengatakan, 

dimana dalam sebuah teks iklan ditampilkan citra-citra yang membentuk alam 

fantasi dan realitas hipper disatu sisi, dan representasi realitas disisi lain. 

Dalam mengkonstruksi makna tersebut, iklan merangkai atau mengaitkan hal-

hal yang sebetulnya tidak memiliki konteks. Iklan juga merangkai the past, the 

present and the future untuk menghasilkan makna yang ingin dilekatkan pada 

sebuah produk. Dengan permainan citra tersebut yang diinjeksikan secara terus 

menerus, besar kemungkinan iklan akan mampu menggeser pola pikir dan 
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sikap khalayak dengan paradigma baru dalam mengapresiasi realitas, 

sebagaimana dogma-dogma yang diajarkan iklan melalui media televisi. 

Dalam pandangan moderatnya, (Noviani Ratna, 2002), juga mengatakan, 

”Ada hubungan yang erat antara citra-citra dalam iklan dan realitas sosial”. 

Meskipun iklan penuh dengan permainan citra atau tanda, namun tidak berarti 

citra atau tanda tersebut kehilangan makna atau referensi realitas dan bersifat 

merujuk pada diri sendiri (self-referential). Bagi dia, citra-citra dalam iklan 

tersebut tetap memiliki kaitan dengan konteks sosial historis dimana citra-citra 

itu diciptakan. Dalam hal ini, iklan menginteraksikan antara citra dengan 

realitas. Dengan demikian, realitas yang ditampilkan oleh iklan adalah produk 

dari dialektika antara citra dan realitas. Meskipun dalam kenyataan iklan sering 

tidak jujur dan memanipulasi realitas obyektif dengan permainan citra-citraan. 

Jika diperhatikan secara seksama saat masa kampanye pemilu mulai dari 

2004, 2009, 2014 hampir semua stasiun televisi swasta dan non-swasta 

menayangkan beragam versi iklan kampanye politik dan feature dengan 

berbagai kemasan acara, seperti yang dilansir oleh jurnal Election News Watch. 

Ada feature ala stasiun televisi swasta lainnya. (Garin Nugroho, 2019) lima 

tahun yang lalu pernah mengemukakan, untuk lima tahun kedepan, iklan 

politik di televisi akan menjadi bisnis tersendiri. Lebih lanjut Ia mengatakan : 

“Kampanye politik dan iklan partai akan membentuk hubungan-hubungan 

baru. Partai politik akan melirik televisi sebagai media kampanye. Karena itu, 

pengelola televisi harus paham politik” Melihat kenyataan kampanye pemilu  

hal itu sangat relevan. Memang, iklan televisi adalah drama, meski singkat 
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sekali (15-60 detik). Pengaruhnya bersifat subliminal dan sugestif, meski tidak 

sepenuhnya disadari pemirsa. 

Lebih jauh lagi, Garin Nugroho mengatakan, “Televisi menjadi mimbar 

kampanye di ruang keluarga yang paling populer abad ini, disisi lain televisi 

juga menjadi mimbar pengadilan terbesar kemampuan capres dan cawapres 

dalam mencitrakan diri dengan hakim keluarga-keluarga Indonesia”. Ditambah 

lagi dikaitkan pada masa kini, iklan sudah menjadi daya tarik terutama di 

masa-masa Pemilihan umum 2004 hingga 2014 dan Pilkada serentak di tahun 

2017.  

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh lembaga Nielsen di Indonesia 

Khususnya menunjukkan bahwa secara keseluruhan, konsumsi media di kota-

kota baik di Jawa maupun Luar Jawa menunjukkan bahwa Televisi masih 

menjadi medium utama yang dikonsumsi masyarakat Indonesia (95%), disusul 

oleh Internet (33%), Radio (20%), Suratkabar (12%), Tabloid (6%) dan 

Majalah (5%) (www.nielsen.com diakses pada 19 Sep 2018).  

Survei Nielsen ini sejalan dengan maraknya periklanan televisi di 

Indonesia. Tak hanya itu, berdasarkan survei sejak tahun 2014, iklan televisi 

mulai dimasuki oleh iklan bernuansa politik, terutama saat akan diadakannya 

Pemilu atau Pilkada. Hal ini sejalan dengan maraknya iklan politik pada pemilu 

presiden 2014 dan juga pilgub DKI Jakarta 2017.  Dari hasil survei yang 

dilakukan oleh Nielsen, pertumbuhan belanja iklan media televisi tahun 2017 

yang merupakan tahun politik memperlihatkan nilai pertumbuhan sebesar 30% 

dari periode yang sama di tahun lalu. Kategori Pemerintahan dan Organisasi 
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Politik masih menjadi pengiklan terbesar dengan nilai belanja iklan Rp3,8 

triliun dan tumbuh 40 persen dari sebelumnya (www.swa.co.id , diakses 19 sep 

2018). 

Melihat meningkatnya pertumbuhan iklan di tahun 2017 dapat dikaitkan 

dengan para kandidat politik yang terlibat dalam pesta politik di tahun 2017 

menggunakan iklan politik sebagai saluran kampanye. Tentunya pada masa 

Pemilihan umum 2019 ini iklan masih sangat produktif digunakan peserta 

pemilu. Khususnya iklan pada televisi.  

Salah satu iklan politik yang saat ini sering muncul di televisi yaitu 

kandidat calon Presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Komisi 

Pemilihan Umum telah merilis iklan politik kandidat calon presiden dan wakil 

presiden RI tahun 2019 ini. Ada dua kandidat peserta yaitu pasangan calon 

Joko Widodo dan KH. Maaruf Amin serta pasangan Prabowo Subianto dan 

Sandiaga Uno. Kedua pasangan ini mendapatkan nomer urut 1 dan 2. 

Masing-masing Pasangan calon mengiklankan visi misi mereka untuk 

nantinya dipilih dalam pemilu 17 april 2019. Komisi Pemilihan Umum merilis 

iklan di televisi nasional kedua pasangan dengan durasi selama 60 detik. Dari 

kedua iklan pasangan calon ini, penelit tertarik menganalisa citra iklan politik 

pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Ada beberapaa pertimbangan 

alasan peneliti tertarik meneliti ataupun menganalisa iklan pasangan ini. 

Pertama, berdasarkan survey litbang kompas pasangan prabowo sandi 

mengungguli pasangan Joko Widodo dalam aspek elektabilitas mencapai 47,7 

persen diwilayah jabar dan Jakarta penjelasan dapat dilihat pada gambar 1.1 
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dibawah ini. Pemilihan wilayah Jawa Barat dan Jakarta karena kedua Wilayah 

tersebut memiliki kedekatan dengan kedua pasangan calon Presiden dan Wakil 

Presiden, serta memiliki penduduk yang cukup banyak.  

 

Gambar 1.1 Hasil survey litbang kompas 2019 

Sumber: Kompas.com 

Kedua, Pemilihan Sandiaga Uno sebagai pasangan cawapres sejak awal 

menuai pro kontra karena sebelumnya Sandiaga Uno baru saja menjabat 

sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta. Hal ini dibuktikan dalam berita yang 

dilampirkan pada gambar 1.2 dibawah ini.  
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Gambar 1.2 Artikel Tempo pro kontra Sandiaga Uno 

Sumber : Tempo.com 

Ketiga, Prabowo Subianto sudah tiga kali selama periode berturut-turut 

mencalonkan diri sebagai Presiden RI namun selalu gagal dan ini merupakan 

kali keempatnya mencalonkan diri dapat dilihat dalam muatan gambar artikel 

1.3. Tentunya Prabowo telah melakukan upaya kampanye yang sama berkali 

kali melalui beriklan namun ternyata tidak juga membuatnya terpilih. Hal ini 

mejadi penting bagi peneliti untuk menganalisis tujuan Prabowo dalam iklan 

poltiknya tersebut.  
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Gambar 1.3 Artikel kompas.com upaya prabowo 4 kali maju pilpres 

Sumber : Kompas.com 

Berdasarkan tiga pertimbangan yang telah diuraikan, peneliti tertarik 

menganalisis iklan yang ditampilkan pasangan calon ini. Karena dalam iklan 

tersebut berisi banyak makna tanda dari visual yang ditampilkan. Analisa 

menggunakan analisis semiotika untuk melihat adegan demi adegan dalam 

iklan seperti apa citra yang dibentuk oleh pasangan Prabowo Subianto dan 

Sandiaga Uno sehingga berhasil menciptakan citra yang diharapkan.  

Penelitian ini juga berdasarkan kritikan dari penelitian terdahulu, yaitu 
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pertama analisis nonverbal pencitraan Jokowi oleh Belinda Harefa, 2014 

Universitas Sumatera Utara. Dalam penelitiannya Belinda Harefa lebih 

menekankan pada pencarian Makna dari citra Nonverbal yang ditunjukan 

Objek penelitian yaitu Joko Widodo sebagai Presiden dan  menggunakan teori 

semiotik mitologi dan semiology Roland Barthes yang pada intinya mencari 

makna denotative dan konotatif berdasarkan pada objek yang di teliti.dalam 

penelitian Belinda mendapatkan hasil dari melihat makna dari gerakan tubuh 

yang dibuat Joko Widodo sebagai Presiden Citra apa yang ingin dibentuk. 

Sedangkan berbeda dengan peneliti yang melihat citra tidak hanya dapat 

dilihat berdasarkan gerakan nonverbal saja. Banyak aspek lainnya seperti 

dalam analisi semiotika Charles peirce yang peneliti saat ini gunakan. Yaitu, 

melihat adegan demi adegan untuk mencari makna, tanda dan arti.  

Kedua penelitian yang dilakukan oleh R.A Granita Dwisthi 

Ismujihastuti (Universitas Telkom Bandung Tahun 2014) yang berjudul 

"Representasi Wanita Dalam Sampul Album Raisa (Analisis Semiotik Roland 

Barthes Terhadap Sampul Album Raisa Andriana “Raisa”dan “Heart to 

Heart”)". Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif analisis semiotika 

Roland Barthes. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini dapat disimpulkan 

bahwa dalam pemaknaan bertingkat melalui teori semiotika Barthes, yaitu 

melalui pemaknaan denotatif, konotatif dan mitos dalam kedua sampul album 

Raisa, teridentifikasi penanda dan petanda yang merepresentasikan 

kecantikan  wanita yang berkembang dalam budaya masyarakat di Indonesia.   

Rambut   panjang   tergerai,   penggunaan   dress   dalam   keseharian, 
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penggunaan aksesoris seperti kalung, gelang, cincin dan aksesoris rambut, 

warna-warna  pastel  dan  warna-warna cerah  serta penggunaan  make up  

natural  menjadi representasi dari tanda-tanda tentang kecantikan wanita yang 

berkembang dalam budaya masyarakat di Indonesia. Sedangkan yang menjadi 

Perbedaan dengan yang dilakukan peneliti ialah subjek dan objek penelitian 

yang dikaji, permasalahan penelitian yang berbeda namun peneliti sama sama 

berorientasi dalam analisa semiotika dan menjadi tambahan sumber bagi 

peneliti.  

Ketiga, mengenai politik pencitraan Partai Gerindra terhadap Prabowo 

Subianto pada pilpres 2009 oleh Ridho winahyu Fakultas Ilmu Sosial dan 

Ilmu Politik, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2012. Dalam penelitian 

tersebut, terdapat pembahasan mengenai partai politik. Dengan metode 

penelitian analisis wacana kritis dengan hasil ada pola pencitraan positif yang 

Ingin dibangun Partai Gerindra. Atas penelitian tersebut peneliti berusaha 

menggali lebih jelas mengenai citra politik, dengan analisis yang berbeda 

mengenai makna citra yang ingin disampaikan. 

1.2. Fokus Penelitian dan Rumusan Masalah 

Fokus  penelitian ini mengerucut pada analisis semiotik yang terdapat 

dalam iklan kampanye yang dibuat calon presiden dan wakil presiden Prabowo 

Subianto dan Sandiaga Uno pada periode Oktober 2018 hingga April 2019.  

Waktu ini diambil berdasarkan pada jadwal kampanye yang diberikan Komisi 

Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia. dan sesuai dengan Peraturan 
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KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan 

Umum.  

Namun peneliti memfokuskan iklan dalam televisi nasional yang mulai 

ditayangkan sejak bulan Maret 2019 hingga 14 April 2019 sebelum masa 

tenang kampanye pemilu. Hal ini juga tercatat dalam berbagai pernyatan resmi 

Komisi Pemilihan Umum di berbagai portal media massa.  

Penelitian ini juga memfokuskan pada analisa makna citra politik melalui 

iklan karena merujuk pada latar belakang permasalahan yang diuraikan pada 

poin 1.1 di atas, maka peneliti merumuskan masalah yang akan diteliti yaitu : 

“Bagaimanakah Makna Citra politik iklan Prabowo Subianto dan Sandiaga 

Uno di televisi pada Pemilu Presiden 2019 ” 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah pada poin 1.2, maka tujuan penelitian ini 

dimaksudkan untuk :  

Menjelaskan Makna Citra politik iklan Prabowo Saubianto dan Sandiaga Uno 

di televisi pada Pemilu Presiden 2019. 

1.4. Signifikasi Penelitian 

Manfaat penelitian ini yaitu : 

a. Secara teoritis peneliti berharap dengan penelitian ini ada pengembangan  

kajian studi ilmu komunikasi khususnya teori mengenai citra serta dapat 

mempraktekkan teori komunikasi politik, sehingga dapat memberikan 

gambaran mengenai citra politik yang dibangun dalam iklan kampanye 

politik 
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b. Peneliti juga berharap penelitian ini dapat memberikan wawasan 

mengenai citra politik peserta politik pemilu Prabowo Subianto dan 

Sandiaga Uno dalam iklan politik. Selain itu dapat menjadi bahan 

pertimbangan pada penelitian lain di masa yang akan datang, sehingga 

dapat memberikan masukan dan pertimbangan mengenai citra politik. 

1.5. Objek dan Lokasi Penelitian 

Objek penelitian adalah masalah apa yang hendak diteliti atau masalah 

penelitian, pembatasan masalah yang dipertegas dalam penelitian. Dengan itu, 

yang dimaksud objek penelitian oleh peneliti adalah proses pembentukan citra 

politik Prabowo Subianto dan  Sandiaga Uno melalui Iklan politik yang 

disebarluaskan melalui media massa khususnya televisi. Iklan ini ditayangkan 

Pada Massa Pemilihan umum 2019,  periode Maret hingga April 2019. 

Penentuan ini berdasarkan periode tersebut berita tentang Prabowo Subianto 

dan Sandiaga Uno menjadi trending topik pemberitaan. 

Sedangkan untuk Lokasi Penelitian yaitu DKI Jakarta, Pemilihan lokasi 

berdasarkan pertimbangan untuk mengkaji, mengobservasi dan menganalisis 

Iklan yang dimuat di media televisi. Selain itu,  untuk kemudahan peneliti 

untuk mencari sumber data sesuai dengan domisili peneliti yang berada di 

wilayah yang sama.  

 




