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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang masalah 

 Kata Komunikasi merupakan serapan bahasa latin yaitu 

Communicatio, komunikasi di pelajari menjadi sebuah ilmu yang 

menjabarkan mengenai bagaimana langkah yang diambil oleh seseorang 

atau kelompok untuk menyampaikan suatu pesan kepada penerima agar 

dapat dimengerti esensi pesan tersebut dan juga memiliki sebuah tujuan 

tertentu. Komunikasi bisa bersifat simbolik, disengaja dan memiliki 

tujuan, juga menembus ruang dan waktu. Dengan berkomunikasi tentu 

seseorang dapat menyapaikan apa yang ingin dikehendaki. Dengan 

adanya komunikasi seorang komunikan juga dapat mengerti apa pesan 

yang telah di dapat. 

 komunikasi ialah suatu proses untuk saling mempengaruhi, yang 

dimana dilakukan antara komunikator dengan komunikan untuk mencari 

titik kepentingan yang sama (overlaping of interest) sehingga dalam 

situasi sekarang kita mengenal  pula teori interchange model (teori saling 

mempengaruhi), Banyak orang dewasa ini menganggap berkomunikasi 

adalah suatu yang mudah untuk dilakukan, dengan anggapan bahwa 

berkomunikasi hanyalah persoalan berbicara atau menulis kata-kata lalu 

menyanpaikanya dari satu individu kepada individu lainnya. Pandangan 
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keliru ini muncul karena orang kurang begitu memahami tentang 

komunikasi. 

 Komunikasi merupakan sebuah aktifitas dasar manusia. lewat 

komunikasi, manusia bisa berinteraksi satu sama lain,  kehidupan 

manusia sangat membutuhkan yang namanya komunikasi, komunikasi di 

lakukan sehari-hari di lingkungan rumah, di lingkungan kantor, pasar, dan 

juga di lingkungan masyarakat atau dimana saja individu itu berbeda. 

Setiap manusia sangat membutuhkan dan akan melakukan aktifitas 

komunikasi. 

 Sedangkan politik adalah sebuah cara yang ditempuh oleh 

seseorang, kelompok, partai untuk mencapai atau merengkuh kekuasaan. . 

Dengan adanya kekuasaan tersebut bisa menajadikan kelompok itu 

memiliki kewengangan untuk mengurus dan memajukan atau membuat 

suatu daerah atau wilayah tersebut menjadi lebih baik lagi, serta 

bertanggung jawab akan segala hal yang menyangkut urusan wilayah 

tersebut. 

 Sesuatu yang menjadi penghubung antara komunikasi degan 

politik adalah dimana dalam sebuah proses dalam menggapai sebuah 

kekuasaan diperlukan adanya sebuah jalan agar pesan-pesan politis dapat 

diterima oleh masyarakat luas dengan sejelas-jelasnya. Dengan kata lain 

dibutuhkanlah sebuah proses komunikasi dalam sebuah aktifitas politik 

tertentu. Dengan adanya komunikasi bisa membantu dan memperjelas 

maksud dan tujuan pihak satu dengan pihak lainnya. Komunikasi dalam 
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politik menurut saya lebih kepada bagaimana cara suatu lembaga 

pemerintahan menampung aspirasi rakyat dengan baik dengan 

berkomunikasi yang baik tentu masyarakat bisa menyampaikan segala 

keluh kesah yang dirasakan kepada pemerintah dengan maksud dan 

tujuan tertentu. 

 Komunikasi politik tak bisa lepas kaitannya dengan peran media 

yang menjadi sumber informasi untuk masyarakat dan mempunyai 

pengaruh besar dalam pembentukan opini publik. Hal ini membuat media 

sering dimanfaatkan sebagai media komunikasi politik yang sangat 

efektif dalam upaya menggiring opini publik untuk memihak salah satu 

partai, salah satu orang, atau memihak pemerintahan. Media berpengaruh 

terhadap kepercayaan politik dan pengetahuan politik masyarakat, 

sehingga media mempunyai peran besar untuk memberikan informasi 

yang dibutuhkan oleh masyarakat (Swanson & Nimmo, 2010). 

Komunikasi Politik mempunyai 2 variabel kata yang kontradiktif 

sangat berbeda tetapi bisa dipadukan. Variable pertama yaitu kata 

‘komunikasi’ yang sudah penulis coba jabarkan sebelumnya bahwa 

‘Komunikasi’ mempunyai arti yang dimana sebagai sesuatu kegiatan yang 

dilakukan oleh manusia di dalam kesehariannya untuk saling 

melemparkan simbol satu sama lain berupa informasi, variabel kata 

‘Politik’ mempunyai makna yang secara etimologis berasal dari kata 

‘polis’. Polis adalah negara atau kota. dan, seiring berjalannya waktu, kata 

‘Politik’ juga berarti suatu usaha atau perihal yang dilakukan suatu warga 
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negara untuk dapat berdiskusi  untuk mencapai suatu tujuan kepentingan 

bersama. Maka dapat diartikan Komunikasi Politi adalah turunan dari ilmu 

Politik yang bersifat unsur dari kegiatan politik yang memiliki fingsi 

sosialisasi, agregasi, artikulasi, serta rekruitmen. 

Membangun sebuah image politik, tidak akan mungkin dilakukan 

tanpa adanya komunikasi politik. Dalam hal ini yang dimaksud 

komunikasi politik adalah semua hal yang dilakukan oleh tokoh maupun 

partai politik, dalam memberikan sekaligus menerima isu-isu politik yang 

dilakukan terhadap masyarakat.  

Image politik menjadi sangat penting ditengah persaingan 

kontestasi merebut suara masyarakat. Firmanzah (2018, h.22)  

menjelaskan bahwa image yang kuat dapat memotivasi pemilih karena 

sudah mengetahui dengan pasti reputasi tentang tokoh atau partai politik. 

Image yang kuat akan menghilangkan keraguan yang muncul, akibat 

ketidakpastian ketika tidak mterdapat image yang kuat tentang suatu tokoh 

atau partai politik. 

Komunikasi pada dasarnya adalah suatu proses untuk membangun 

pemahaman bersama akan suatu hal. Dalam hal ini komunikasi yang 

dimaksud melibatkan 2 orang atau lebih. Seperti diungkapkan oleh 

Firmanzah, bahwa komunikasi bukan sekedar memberikan data dan 

informasi, namun membangun pemahaman yang sama agar terbentuk 

suatu persepsi yang sama pada kedua belah pihak (Firmanzah, 2018). 
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Dalam suatu kegiatan Komunikasi Politik terdapat bagaimana cara 

sebuah partai politik dalam memperkenalkan diri dari partai tersebut guna 

meyakinkan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat pada partai 

politik tersebut yaitu melalui marketing politik, Sejalan dengan 

perkembangan zaman di era saat ini Komunikasi Politik dapat dilakukan 

lewat Platform atau wadah yang bias mengakomodir sebuah komunikasi 

dengan cepat, mudah, dan menjangkau jangkauan yang jauh. 

Perkembangan media massa pada saat ini sudah sangat melompat jauh, 

seseorang manusia saat ini sangat bisa dengan gampangnya menjangkau 

manusia lainnya di belahan bumi yang berbeda. Saluran Informasi dewasa 

tidak hanya lewat media-media mainstream seperti TV dan Radio. 

 Ideologi disebutkan sebagai pemikiran yang sama tentang segala 

sesuatu atau pemahaman bersama (Ardianto, 2007).  Dengan demikian, 

televisi memengaruhi penonton secara halus sehingga apa yang 

ditayangkannya dianggap sebagai pengalaman bersama yang memiliki 

kebenaran. Persaingan inilah yang membuat peneliti tertarik untuk 

meneliti komunikasi polilik dalam penguatan pencitraan yang dilakukan 

oleh para Politisi lewat media massa yang mereka punya guna 

membentuk opini publik. Hal ini semakin menarik karena televisi pada 

saat ini merupakan media yang paling efektif untuk meyampaikan pesan-

pesan politik dibanding media lain. 

 Televisi adalah sebuah agen atau pembawa ideologi atau ISA 

(Ideological State Apparatus) atau aparatur ideologi Negara (Althusser, 
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2007).  Ia adalah sebuah cara dimana berbagai kepentingan dan 

pemegang kekuasaan dikeokkan terhadap mereka yang menjadi sasaran 

kekuasaan, meskipun penerapan kekuasaan itu sebagian besar bersifat tak 

nampak. 

 Komunikasi adalah suatu aspek yang sanagat penting, Apapun 

bentuknya, komunikasi massa akan terus menerus berperan penting 

dalam kehidupan kita (Severin & Tankard, 2008). komunikasi massa 

menjadi mata dan telinga bagi masyarakat. Komunikasi massa memberi 

sarana untuk mengambil keputusan dan membentuk opini kolektif yang 

bisa digunakan untuk untuk lebih memahami diri mereka sendiri. 

Komunikasi merupakan sumber utama untuk mengembangkan nilai-nilai 

dalam masyarakat, Komunikasi massa merupakan proses pengoperasian 

lambang-lambang yang mempunyai arti, yang disalurkan melalui saluran 

yang dikenal dengan media. untuk dapat mengembangkan nilai-nilai yang 

ada di masyarakat dimana komunikasi massa menjadi saluran mata dan 

telingat masyarakat, untuk dapat memahami sifat-sifat yang ada pada diri 

masyarakat suatu proses komunikasi massa adalah pengoperasian 

lambang-lambang yang memiliki muatan makna, disalurkan melalui 

saluran yang dikenal dengan media. Media massa berguna untuk dapat 

menyalurkan informasi kepada masyarakat. Dapat dipahami bahwa 

Komunikasi massa dimana Komunikator memakai tegnologi media 

massa untuk dapat mencapai massa, dengan jumlah komunikan yang 

lebih banyak (Vivian, 2008)  
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 Media massa biasanya berisikan sumber informasi berita dan juga 

hiburan, Saat ini media massa bagian dari produk komunikasi massa, 

berkembang pesat dikarenakan perkembangan teknologi yang terus 

memberikan inovasi terbaru. Komunikasi pada awalnya bermula dari 

media cetak, lalu media elektronik, dan sekarang di tambah media online. 

Kebutuhan masyarakat dalam perkembangan media massa saat ini mulai 

berjalan efektif, kerena banyak kantor-kantor media massa yang telah 

men-setting beberapa program maupun rubrik yang disajikan untuk 

khalayak. Dimanapun, kapanpun media massa telah dekat dengan 

khalayak dalam realitasnya Dalam perkembangan media massa elektronik 

seperti televisi misalnya, penambahan jumlah stasiun televisi sekarang ini 

terhitung cukup banyak, baik stasiun televisi lokal, maupun setingkat 

nasional. Dalam perkembangan media elektronik memperkenalkan, 

Audio (suara) dan Visual (gambar), Sesuai dengan salah satu sifat media 

televisi, yaitu 3 dinamis (audio-visual gerak-sinkron) setiap gambar yang 

disajikan dipilih yang mengandung unsur gerak.  

 Media massa berperan penting di dalam masyarakat yang 

seharusnya secara harfiah media massa haruslah memberikan informasi 

atau pemberitaan yang benar secara efektif dan efisien namun 

kenyataannya sekarang ini hal tersebut berbanding terbalik,  apa yang di 

terima khalayak sebagai kebenaran dari sebuah media massa sudah 

terpolusi oleh kepentingan-kepentingan yang menungganginya, akan 

tetapi kepentingan yang paling utama adah kepentingan untuk media itu 
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sendiri dapat survive, baik dalam kepentingan pengertian bisnis maupun 

politis. Dalam permasalahan kebenaran milik perusahaan menjadi 

penentu atau acuan untuk kebenaran-kebenaran lainnya. (Susanto, 1992)  

Atas nama kebenaran atau kepentingan dari sebuah perusahaan yang 

memiliki media tersebut, maka kebenaran yang akan ditampilkan akan 

menjadi kebenaran realitas yang tersunting, bukan hanya akan tertunda 

(suatu keadaan media sebetulnya memang tidak bisa dan tidak bukan 

dikembalikan kepada faktor luar perusahaan itu sendiri, terutama di 

dalam urusan politik. 

 Gambar yang mengandung unsur gerakan lebih menarik ditonton 

dalam layar televisi yang relatif kecil, Mengarah pada uraian tersebut 

peneliti berpendapat, bahwa televisi mengandung gambar yang bergerak 

dan sinkron, maka dari itu disebut dinamis. Khalayak pada saat ini dapat 

dengan mudah mengakses media televisi untuk memenuhi kebutuhan 

informasi lewat iklan-iklan yang ada di televisi atau platform media 

lainnya, Iklan-iklan pada dewasa ini telah dikemas secara menarik 

menuju ruang publik, lewat marketing politik iklan inilah PDI Perjuangan 

mempresentasikan marketing politik nya yaitu sebuah iklan “Teng-teng 

banteng”. 

 Penelitian ini menjadi menarik karena bagaimana marketing politik 

PDI Perjuangan dalam fokus penguatan pencitraan direpresentasikan 

melalui gambar yang pasti memiliki makna, peneliti memakai model 

signifikansi dua tahap Roland Barthes pengungkapan tanda-tanda yang 
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ada dalam program Tanda Mata Istimewa, maka setiap adegan yang 

bernuansa pencitraan direpresentasikan melalui makna denotasi, konotasi, 

mitos dan ideologi. Uraian pemahaman tentang Marketing Politik adalah 

sebagai berikut: 

Marketing politik merupakan sebuah varian dari sebuah stategi 
komunikasi pemasaran untuk menginformasikan, mengiklankan, 
serta memperkenalkan sebuah proyek politik ataupun seseorang 
atau kelompok yang memakai teknik pemasaran komersil sebagai 
metode untuk menyampaikan informasi, mempromosikan, 
memperkenalkan atau memasarkan,  suatu Produk Politik tipe 
marketing politik seperti ini biasa di lakukan oleh sebuah 
organisasi atau partai politik yang berusaha mencapai suatu misi 
untuk dapat menarik simpatik pemilih dalam hal kontestasi 
politik serta dalam upaya untuk dapat memengaruhi perilaku 
pemilih sebagai penerima pesan dengan cara melakukan 
propaganda politik di dalam menyampaikan sesuatu kepada 
khalayak (Swanson & Nimmo 2010). 

 
Pada dasarnya marketing politik merupakan suatu kegiatan 

marketing yang dilakukan organisasi, peseorangan, dan pelaku politik 

yang umumnya terkonsentrasi di saat partai membutuhkan sebuah cara 

yang akan dapat bias menggaungkan dan menyebarkan informasi tentang 

apa dan siapa partai politik tersebut sehingga dapat di kenal dan dapat 

menumbuhkan kepercayaan masyarakat, hal seperti ini sering di lakukan 

di saat kontestasi pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah, suatu 

marketing politik dalam praktiknya bukanlah sesuatu yang baru bagi 

pelaku-pelaku politik, termasuk juga di negara Indonesia. 

Marketing politik yang penulis ingin sampaikan lewat penulisan 

penelitian ini merupakan sebuah rencana untuk mencapai visi misi suatu 

pelaku politik dan tindakan strategis serta taktis yang dilaksanakan oleh 

aktor politik atau pelaku politik untuk dapat menjual, memberi informasi, 
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serta menawarkan “produk” politik kepada calon pemilih. Terlepas partai 

politik dapat diterima maupun tidak oleh masyarakat, dengan alasan 

tersendiri. Partai politik akan berusaha untuk menampilkan citra mereka 

yang positif berdasarkan idelogi mereka sebagai citra yang mereka 

tampilkan dan mereka yakinkan ke masyarakat. 

Citra adalah bagaimana pihak lain menilai atau memandang sebuah 

organisasi. Setiap organisasi memiliki citra yang dibangun dan di 

pertahankan sebagai sebuah jati diri, tugas sebuah organisasi dalam 

membentuk citranya adalah mengidentifikasi citra seperti apa yang ingin 

dibentuk di mata masyarakat atau publik. Inilah gunanya media hadir yang 

berguna di dalam mengkomunikasikan partai potilik hub dengan publik, 

sebuah produk politik haruslah dikemas sedemikan menarik sehingga 

senantiasa dapat menyampaikan pesan agar  membuat stimulan yang ada 

pada pubilk sehingga dapat diterima dengan baik oleh publik dalam hal ini 

mencapai citra yang baik. 

Berdasarkan penjelasan yang penulis uraikan diatas, penulis dapat 

memahami bahwa adanya 4 komponen dasar  untuk dapat terbentuk nya 

sebuah citra, yaitu kognisi, persepsi, sikap dan motivasi. citra dimaknai 

sebagai suatu persepsi dapat dimaknai oleh khalayak lewat media massa 

yang dimaknasi sebagai hasil pengamatan fenomena yang terjadi didalam 

lingkungan masyarakatn, pembentukan citra sebagai identitas dengan 

menyalurkan informasi yang menanamkan keyakinan kepada individu. 

Sehingga dari keyakinan yang terbentuk tersebutlah akan timbul suatu 
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sikap simpatik atau tidak simpatik akan produk citra tersebut yang 

ditampilkan oleh pelaku politik, dari sikap itulah terbentuknya citra yang 

positif atau negatif. Di dalam propaganda tentang suatu produk politik dari 

sebuah partai, partai politik pada umumnya mengiklankan partai mereka 

seperti contoh nya produk iklan yang di buat di pertelevisian nasional yang 

di buat oleh PDIP. 

Dengan perkembangan yang semakin pesat Komunikasi Politik yang 

dilakukan lewat periklanan pada saat ini menjadi suatu hal yang penting 

dilakukan oleh suatu organisasi ataupun perusahaan untuk dapat 

mengenalkan “produk” yang ingin di tawarkan kepada masyarakat, 

ditandai dengan iklan yang semakin menjamur dan semakin berkembang 

dan kreatif di berbagai media yang ada pada saat ini. Iklan-iklan di kemas 

sedemikian rupa dan dibuat se atraktif mungkin, untuk mencapai tujuan 

mempengaruhi pikiran masyarakat agar tertarik untuk mengkonsumsi 

produk atau jasa yang diiklankan tersebut. Iklan juga dipakai di dalam 

kegiatan kampanye dimana partai-partai dapat mengkomunikasikan 

“barang” jualan partai politik yang di anut dan di yakinkan kepada 

masyarakat,  Salah satunya adalah iklan organisasi partai seperti Partai 

Demokrasi Indonesia Perjuangan yang turut serta memperlihatkan 

eksistensinya di stasiun Televisi nasional, serta penyebaran iklan tersebut 

di portal-portal media lainnya. 

Di dalam pemilu 2019 PDI Perjuangan membuat sebuah iklan yang 

turut serta di tayangkan di per television nasional dimana di Dalam iklan 
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tersebut Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, menggambarkan negara 

Indonesia yang beraneka ragam penduduknya, kebudayaan yang dimiliki, 

dan masyarakat dari latar belakang yang berbeda.  PDI Perjuangan dalam 

iklan ini seakan memperlihatkan bahwa partai tersebut ingin mengajak 

masyarakat Indonesia dari seluruh kalangan untuk memilih dan partai PDI 

Perjuangan hadir sebagai partai Nasionalis yang dapat diterima untuk 

seluruh kalangan.  

Produk politik atau sesuatu yang di tawarkan dari sebuah partai 

politik, dan yang dicoba di bagikan serta di sebar dalam masyarakat pada 

dasarnya akan kembali ke ideologi yang di anut dari sebuah partai politik 

tersebut, bisa di katakan bahwa ideolgi sebuah partai akan terikat dari 

lambang sebuah partai politik tersebut sehingga dapat ditarik kesimpulan 

dan di artikan lebih dalam tentang idelogi yang di anut oleh sebuah partai 

politik tersebut.  

Dalam arti yang lebih luas, “kata” politik dapat menjangkau 

melewati ungkapan yang dikatakan atau dituliskan serta digambarkan, 

kepada lukisan, gambar, film, dan foto, dan kepada ekspresi, dan segala 

cara bertindak Politik yang lain ini adalah lambang (simbol) Singkatnya,  

lewat komunikasi politik akan mengacu kepada visi serta misi partai 

politik yang akan mengemban ideolgi politik yang ada di belakangnya dan 

berusaha meyakinkan serta mengajak publik terlepas kemudian akan 

disukai atau di terima atau tidak nya idelogi tersebut sebagai produk 

politik yang di jual di masyarakat.  
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Jika ditelusuri lebih dalam maka suatu ideolgi yang di anut oleh 

sebuah partai politik  tercipta tidak lepas dari sebuah cerita sejarah di 

baliknya kenapa partai PDIP berwarna merah, kenapa PDIP berlambang 

banteng, dan sebagainya seperti yang penulis kutip dari situs pintar politik, 

Sejarah awal berdirinya PDI-Perjuangan. Berawal dari partai yang di 

dirikan oleh Soekarno di tahun 1927 yang mempunyai akar ideologi 

nasionalisme. Yang dimana berawal dari kebijakan fusi partai-partai 

politik yang mempunyai satu visi –misi tentang perbedaan yang harus di 

persatukan dalam ideologi nasionalisme yang cinta akan tanah air. 

Ideologi merupakan sebuah gambaran definisi realitas yang kabur 

dan juga penggambaran hubungan antar kelas tidaklah dominan, dalam 

pengertiannya bahwa suatu ideologi itu disuap oleh kelas penguasa, dan 

juga menjadi pengaruh budaya yang disebarkan secara sadar dan dapat 

meresap, serta berperan dalam menginterpretasikan pengalaman tentang 

kenyataan, Proses interpretasi tersebut akan berlangsung secara 

tersembunyi (samar), namun dapat terjadi secara terus menerus  (McQuail, 

1987). Televisi adalah sebuah agen atau pembawa ideologi atau ISA 

(Ideological State Apparatus) atau aparatur ideologi Negara”. Ia adalah 

sebuah cara dimana berbagai kepentingan dan pemegang kekuasaan 

dikeokkan terhadap mereka yang menjadi sasaran kekuasaan, meskipun 

penerapan kekuasaan itu sebagian besar bersifat tak nampak (Althusser & 

Bruton, 2007). Penyertaan ideologi juga diterapkan pada saat menganalisa 

kajian budaya (culture studies), khususnya budaya Pop Cultural studies 
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merupakan suatu kajian ilmu untuk membongkar ideologi yang 

tersembunyi atau sengaja disembunyikan oleh suatu budaya. Budaya disini 

maksudnya budaya popular seperti televisi. Televisi bukanlah media yang 

bebas nilai dan tanpa kepentingan. Ada penilaian baik-buruk, benar-salah, 

atau penting-tidak penting dalam sebuah tayangan televisi dan penilaian 

itulah yang membentuk ideologi dibenak masyarakat. 

Dalam dinamika politik dalam negeri, kampanye merupakan sebuah 

instrument yang tidak dapat dipisahkan. Manuver politik yang dilakukan 

oleh Partai politik terwujud dalam kampanye-kampanye yang mereka 

lakukan. Dalam beberapa tahun terakhir, televisi, media digital, hingga 

social media memainkan peran sebagai corong informasi dari program-

program partai politik yang dimanifestasikan dalam kampanye sebut saja 

PDI Perjuangan. 

Iklan “Teng-Teng Banteng” sebagai iklan televisi resmi yang 

dikeluarkan oleh Partai PDI Perjuangan, jika diperhatikan secara seksama 

memang mengandung beberapa symbol-simbol yang dapat ditelaah secara 

mendalam. Symbol-simbol yang sarat akan pesan nasionalisme dan 

persatuan memang sangat menarik untuk di bahas dan thesis ini adalah 

sebuah telaah mengenai symbol/semiotic tentang iklan Teng-teng 

Banteng. 

 Pada dasarnya fungsi dari simbol yang terdapat dalam periklanan 

memang berfungsi sebagai sebuah alat tersembunyi yang mempengaruhi 

khalayak luas demi untuk mempengaruhi, meng-indoktrinasi, dan 
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menyebarkan kepentingan-kepentingan yang ingin dicapai oleh Partai 

Politik (Dalam hal ini Teng-teng Banteng). Teng-teng banteng sangat 

popular di masyarakat, karena dinilai sebagai sebuah kampanye kreatif 

yang ouside the box. Jika dilihat secara seksama,memang periklanan yang 

dilakukan oleh PDI Perjuangan sangat-lah efektif. Hal ini terbukti dengan 

menang nya PDI Perjuangan dalam kontestasi pemilu 2019. fenomena 

tersebutlah yang meciptakan hasrat peneliti tertarik untuk dapat meneliti 

komunikasi polilik dalam penguatan pencitraan yang dilakukan oleh PDI 

Perjuangan lewat media massa yang mereka gunakan untuk menyebarkan 

citra untuk membentuk opini publik. Hal ini semakin menarik karena 

televisi pada saat ini merupakan media yang paling efektif untuk 

meyampaikan pesan-pesan politik dibanding media lain. 

 

1.2 Fokus Penelitian 

 Penulis akan meneliti secara mendalam akan muatan yang ada di 

dalam iklan “Teng-teng banteng” yang mempresentasikan Ideologi yang 

menjadi suatu hal yang mendasar terhadap suatu organisasi dimana suatu 

partai politik di dalam fungsi nya sebagai wadah masyarakat untuk dapat 

berperan di dalam suatu kegiatan politik, setiap partai politik mempunyai 

sebuah ideologi yang di emban di belakangnya yang di tampilkan lewat 

simbol-simbol seperti contoh lambang partai tersebut, warna partai 

tersebut, dan sebagainya.  Studi akan pengetahuan sebuah ideologi 

dilakukan baik secara teoritik maupun secara empirik menjadi suatu 
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bagian yang penting untuk bisa melihat ciri-ciri atau perbedaan serta 

muatan visi-misi dari partai-partai. Ideologi  merupakan sebuah landasan, 

jantung sentral, magnet electoral partai, branding partai, dan sumbu utama 

untuk dapat mempersatukan cita-cita. Ideologi merupakan faktor yang 

menggerakan landasan utama tujuan perjuangan sebuah partai. 

 Dewasa ini bukan tidak sering permasalahan timbul di dalam 

masyarakat disebabkan oleh perbedaan ideologi maka dengan itu PDIP 

sebagai partai nasionalis mencoba menawarkan produk politiknya lewat 

marketing politik yang di lakukan utk mengajak seluruh lapisan 

masyarakat untuk dapat memilih partai nasionalis yang hadir dan 

membawa harapan, dimana Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah 

sebuah partai dengan ideologinya sebagai partai organisasi masyarakat 

Nasionalis dan Demokratis yang memiliki makna cinta akan tanah air 

mempunya hak bebas untuk berpendapat dalam artian ini mengartikan 

membela pihak manapun dalam hal kenegaraan (baik agama, suku, ras, 

dan lain-lain), mencintai serta menjaga pluralisme (perbedaan) yang ada di 

Indonesia sebagai suatu kelebihan yang dimiliki bangsa Indonesia, dan 

menyerap suara-suara masyarakat kecil serta meneriman aspirasi serta 

pendapat masyarakat yang positif untuk kemajuan negeri. 

 Fokus penelitian peneliti adalah menginterpretasikan makna dan 

memberikan deskripsi dari simbol-simbol yang di tampilkan PDI 

Perjuangan dalam sebuah marketing politik iklan “Teng-teng Banteng” di 
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pemilu 2019. Sumber data penelitian diambil dari potongan Screenshot 

dari video “Iklan Teng-teng Banteng” 

1.3  Rumusan Masalah 

  Atas uraian latar belakang yang penulis jabarkan di atas maka rumusan 

permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah  

1. Bagaimana PDIP mempresentasikan ideologi di dalam marketing 

kampanye 2019 ? 

2. Bagaimana proses pembentukan ideologi dari interpretasi iklan “Teng-  

      teng Banteng” terhadap calon pemilih dalam pemilu 2019 ?  

 
1.4  Pembatasan Masalah 

 Adapun pembatasan masalah dari tesis yang sedang penulis 

kerjakan kali ini adalah pertama, penulis hanya membatasi pembahasan 

penulis tentang apa problematika marketing Politik Partai Demokrasi 

Indonesia Perjuangan. Penulis berusaha untuk menjelaskan se-detail 

mungkin pengertian dan pokok-pokok tentang marketing Politik. Kedua, 

Penulis juga akan membahas secara terperinci mengenai ideolgi dan 

perannya di dalam masyarakat. Ketiga, Penulis akan menjabarkan secara 

panjang lebar bagaimana sebuah ideologi dapat mempengaruhi keputusan 

pemilih. 

1.5 Tujuan Penelitian 

Tidak mungkin rasanya jika penulisan sebuah penelitian ilmiah 

tidak memiliki sebuah nilai tertentu. Adapun tujuan penelitian yang 

sedang penulis kerjakan saat ini adalah: 
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1. Untuk mengetahui dan menjelaskan secara gamblang perihal 

Marketing Politik, Khususnya setelah diterapkan oleh sebuah 

partai politik. 

2. Penulis ingin menguraikan secara mendetail mengenai marketing 

politik Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia yang saat penulisan 

tesis ini menjadi Partai pemenang dalam kancah percaturan pemilu 

2019. 

3. Dan yang terakhir penulis ingin menjelaskan hubungan antara 

Marketing Politik dengan Ideologi yang dianut oleh Partai 

Demokrasi Indonesia Perjuangan. 

 

1.6  Manfaat Penelitian 

 Adapaun manfaat atau kegunaan dari penelitian ini untuk dapat 

menjawab secara akurat rumusan masalah yang menjadi pembahasan pada 

penelitian ini. Manfaat dari penelitian ini dapat dibedakan menjadi 

manfaat di bidang akademis dan juga manfaat di segi praktis, Karena 

laporan thesis ini dibuat berdasarkan data-data empiris serta dukungan dari 

kajian teoritis dan temuan yang ada sebelumnya, maka kajian dari thesis 

ini memiliki manfaat secara teoritis. Manfaat teoritis baik bagi penulis 

maupun pembaca karya ilmiah ini, Sedangkan manfaat praktisnya 

tergantung pada bentuk penelitian yang dilakukan, terutama untuk 

penelitian evaluasi dan eksperimen. 
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 1.6.1 Manfaat Akademis 

  Singkatnya manfaat praktis yang diharapkan penulis pada 

penelitian ini adalah seluruh tahapan penelitian serta hasil penelitian yang 

diperoleh dapat memperluas pengetahuan dan sekaligus memperoleh 

pemahaman yang sebenar benarnya mengenai Marketing Politik.  

  Selain itu penulis juga ingin meramaikan atau dapat disebut juga 

memperkaya kajian Ilmu Komunikasi khususnya dalam kajian 

Komunikasi Politik. Dalam hal ini penulis akan menyajikan aspek teoritis 

yang cukup mendalam agar manfaat akademis yang disyaratkan dapat 

terpenuhi dan memuaskan. 

 1.6.2 Manfaat Praktis 

  Manfaat praktis dari Thesis yang sedang penulis kerjakan pada saat 

ini adalah agar dapat memberikan sebuah gambaran kepada masyarakat 

luas secara mendetail terhadap proses komunikasi politik dalam hal ini 

dalam pemilu 2019 yang telah sama-sama telah dilewati. Selain itu penulis 

juga ingin melalui tesis ini, penulis dapat memberikan sebuah pendidikan 

politik kepada masyarakat luas yang menurut hemat penulis masih banyak 

yang awam mengenai komunikas/marketing politik, padahal hal ini 

merupakan sebuah tonggak dan inti dari perwujudan penyampaian 

informasi untuk kepentingan kampanye yang dilakukan oleh partai politik 

yang saat ini eksis dalam percaturan politik dalam negeri. 
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1.7  Sistematika Penulisan Tesis 

 Pada penelitian penulis kali ini, penulis akan mengisi BAB 1 

penulis dengan jabaran mengenai latar belakang Permasalahan, pertanyaan 

penelitian, Pembatasan masalah, hingga Sistematika penulisan.  

 Pada BAB II kedua, penulis akan berisikan kerangka teori dan 

literature Review.  

 Pada BAB III, penulis akan memasukan metodologi penelitian 

sekaligus metode yang penulis gunakan dalam penelitian kali ini.  

 Pada BAB IV penulis akan langsung masuk kedalam pembahasan 

inti daripada penelitian penulis ini dengan bab yang akan penulis beri 

judul sama seperti judul penelitian penulis saat ini yakni “MARKETING 

POLITIK PDI PERJUANGAN DALAM PEMILU 2019 ( analisis 

semiotika iklan teng-teng banteng)”.  

 Kemudian pada terakhir yakni bab V penulis akan memaparkan 

kesimpulan yang penulis dapat dari penilitian saat ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 


