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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Manusia memiliki kemampuan untuk beradaptasi dalam setiap lingkungan. 

Proses adaptasi akan terjadi jika adanya komunikasi di antara manusia karena 

komunikasi merupakan sarana interaksi manusia (Gassing dan Suyanto, 2016).  

Sebagai contoh, seorang mahasiswa fresh graduate yang pertama kali bekerja di 

sebuah perusahaan tentu ingin menunjukkan kesan yang baik agar dapat diterima 

dalam lingkungan tersebut. Hal ini disebut dengan presentasi diri, dimana modal 

utama dalam proses ini ialah penampilan (perfomace) (Goffman, 1959). Terdapat 

pendapat lain mengatakan, jika presentasi diri ialah peran yang dimainkan oleh 

seseorang karena konstruksi dalam interaksi sosial (Kriyantono, 2010). 

Sebelum melakukan presentasi diri, seseorang harus mengetahui tentang 

konsep diri. Konsep diri ialah “all you think and feel about you, the entire complex 

of beliefs and attitudes you hold aboaut yourself” (Anita Taylor, dalam Jalaludin 

Rakhmat 2003:100). Adapun pendapat lain, menurut Burn (1993) konsep diri ialah 

suatu gambaran campuran tentang apa yang kita pikirkan, pendapat orang lain 

mengenai diri kita, dan bagaimana kita menginginkan orang lain menilai tentang 

diri kita. Sehingga, ketika seseorang sudah memahami tentang konsep diri, maka 

akan dengan tepat melakukan proses presentasi diri.  

 Ketika melakukan proses presentasi diri, maka akan muncul yang 

dinamakan sebuah citra. Bill Canton (dikutip dari buku Pubic Relations, Ropingi, 
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2017, h.161), “image is the impression, the feeling the conception which the public 

has of company, a conciouslly created impression of an object, person or 

organization. 

 Dari definisi di atas, peniliti menyimpulkan jika teori presentasi diri dan 

citra berkaitan satu sama lain. Dimana ketika komunikator dapat mempersentasikan 

diri dengan baik kepada publik maka akan menghasilkan sebuah citra. Citra yang 

timbul bisa saja sesuai yang diinginkan oleh komunikator karena diciptakan atau 

memang gambaran dari publik. 

 Presentasi diri atau yang dikenal juga dengan teori impression management 

yang dilakukan oleh komunikator dalam komunikasi bermula sebatas person to 

person, person to group yang dilakukan secara face to face, tetapi dewasa ini seiring 

dengan perkembangan teknologi, impression management dapat dilakukan melalui 

computer-mediated environments (Zhao,  2008).  Dimana komunikasi dapat 

dilakukan melalui computer dengan jaringan internet.  

Di Indonesia sendiri sudah terjadi penetrasi penggunaan teknologi dan 

internet. Berdasarkan KBBI, penetrasi artinya adalah penerobosan, penembusan, 

perembesan. Hasil survey Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia pada 

tahun 2017 mengatakan jika penetrasi internet di Indonesia mencapai 54,65%. 

Dengan pulau jawa sebagai daerah penetrasi internet terbesar di Indonesia yaitu 

57,70%. 
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1.1 Hasil survey APJII 

Sumber : https://id.techinasia.com/penetrasi-internet-di-indonesia-2017 
 

Penggunaan komputer dalam berkomunikasi membuat penggunaan aplikasi 

media sosial ikut meningkat pula. Jika dahulu hanya ada messenger, kini sudah ada 

twitter, facebook, Instagram, dan masih banyak lagi. Penggunaan aplikasi tersebut 

tidak hanya untuk komputer tetapi juga untuk smartphone. Hal ini semakin 

memudahkan pengguna.  

Salah satu sosial media yang banyak diminati adalah Instagram. Menurut hasil 

survei WeAreSocial.net dan Houtsuite. Instagram merupakan platform media sosial 

dengan jumlah pengguna terbanyak ketujuh di dunia. Total pengguna Instagram di 

dunia mencapai angka 800 juta pada Januari 2018. Indonesia sendiri merupakan 10 

negara dengan jumlah pengguna aktif instagram terbesar. 
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1.2 Jumlah Pengguna Instagram di Indonesia 

Sumber : https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/02/09/berapa-
pengguna-instagram-dari-indonesia 

 

Instagram merupakan media sosial yang memiliki beberapa fitur yang 

menarik, seperti mem- postingfoto, video, snapgram, live chat, direct message, 

serta memberikan likes dan komentar di kolom komentar. Proses penyebaran 

informasi melalui instagram yang cepat dan luas membuat banyak pihak 

menggunakan instagram sebagai sumber informasi, dan tempat pertukaran 

informasi. Maka, terdapat beberapa pihak memafaatkan hal ini untuk menciptakan 

ataupun mengelola kesan mereka terhadap publik.  

Oleh karena itu, pengunaan Instagram sudah dimanfaatkan oleh berbagai 

bidang. Salah satu contoh, ialah bidang politik. Saat ini banyak kepala daerah yang 

memanfaatkan penggunaan Instagram. Seperti, Walikota Bogor, yaitu Bima Arya. 

Walikota Bogor ini aktif mengunggah kegiatan beliau yang berhubungan dengan 

pemerintahan ataupun yang bersifat pribadi di Instagram sehingga publik dapat 

melihat kegiatan diluar sebagai Walikota Bogor walaupun persentase posting-an 
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foto lebih banyak yang berkaitan dengan pemerintahan di kota Bogor. Hal ini juga 

dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Isi Instagram Anies 

Baswedan pun hampir sama dengan Walikota Bogor, Bima Arya. Dimana para 

pemimpin daerah ini membagikan kegiatan, bahkan pada saat proses pemilu kedua 

kepala daerah ini aktif untuk mebuat isi Instagram yang mendukung pemilihan, baik 

ketika menanggapi haters atau untuk menyampaikan rencana kerja. 

Selain kedua tokoh kepala daerah tersebut, terdapat kepala daerah yang juga 

aktif menggunakan instagaram yaitu, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Ridwan 

Kamil memanfatkan instagram untuk memberikan informasi mengenai program 

kerja  yang dimiliki kepada publik. Dengan cara memberikan #JABARJUARA 

pada setiap posting-an yang berhubungan dengan program kerja yang dibuat. Setiap 

posting-an terdiri dari foto beserta dengan keterangan. Setiap posting-an selalu 

mendapatkan komentar dari publik, baik yang mengomentari dari segi isi posting-

an, gaya berfoto, atau bahkan gaya bahasa yang digunakan dalam keterangan foto.  

Hal ini menujukkan Ridwan Kamil mampu mengolah serta menyampaikan 

suatu pesan sehingga dapat diterima oleh publik. Maka, dari itu peneliti akan 

meneliti sejauhmana penggunaan taktik online impression management yang 

dilakukan oleh  Ridwan Kamil melalui Instagram (@ridwankamil) dengan 

penggunaan #JABARJUARA. 

Peneliti tertarik pada topik ini karena peneliniti melihat Ridwan Kamil salah 

satu pemimpin daerah yang sadar akan kuatnya efek pemberitaan di media, seperti 

Instagram. Posting-an Instagram Ridwan Kamil berisi tentang kegiatan sehari-hari 
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dan program-program pemerintah yang sedang dijalankan baik tingkat nasional 

ataupun daerah.  

Penggunaan bahasa serta fotopun tidak selalu formal karena terkadang 

Ridwan Kamil menggunakan bahasa yang sedang trend atau masalah sosial yang 

sedang banyak dialami oleh masyarakat. Hal ini sudah terjadi sejak pertama kali 

beliau hadir sebagai calon walikota Bandung hingga saat ini. Karena hal ini, tak 

jarang Ridwan Kamil mendapatkan respon dari publik pada kolom komentar.  

Hal ini, memperlihatkan jika ada kesan yang sampai pada masyarakat di 

setiap posting-an Ridwan Kamil. Kesan yang timbul ini begitu kuat, karena banyak 

sekali komentar postif terhadap Ridwan Kamil. Hal ini, menjadi menarik bagi 

peneliti. Dimana seorang pemimpin daerah dapat memiliki citra yang baik di mata 

publik sejak pertama kali hadir sebagai pemimpin daerah. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Seorang politisi dan pejabat daerah diharuskan memiliki kemampuan untuk 

membentuk citra positif melalui komunikasi politik yang dibangun. Sama dengan 

disiplin komunikasi yang lain, komunikasi politik terdiri dari beberapa unsur, yaitu 

komunikator politik, pesan, media, penerima dan efek (Nimmo: 1978, Mansfiled 

dan Weaver: 1982 dalam Dahlan 1990).  

Komunikator politik yang baik diharuskan mampu belajar, lalu mengadopsi 

tentang politik hingga akhirnya menerapkan hal tersebut dalam ranah politik 

(Nimmo, 1989). Dengan kata lain, komunikator politik merupakan unsur pertama 
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dan terpenting dalam komunikasi politik karena mengambil peran dengan tujuan 

tertentu untuk  kepentingan pribadi atau kelompok.  

Selain itu komunikator politik harus memiliki pengetahuan serta 

pengalaman yang cukup. Pengetahuan serta pengalaman Ridwan Kamil sebagai 

arsitek, memberikan nilai lebih dalam hal penataan tata kota. Tak jarang, 

keberhasilan Ridwan Kamil dalam tata kota mendapatkan pemberitaan yang cukup 

besar. 

Pemberitaan yang tersebar bukan lagi melalui  koran, tv ataupun radio 

tetapi  melalui media sosial. Mengutip Andreas Kaplan dan Michael Henlein : 

“Social media as the internet based application that was built on the Web 2.0 

technology basis, that allow users to create  and exchange “user-generated 

content”. 

Konten yang dibuat pengguna atau user-generated content merupakan 

konten (isi) pada media sosial yang ada dibuat oleh pengguna. Contoh, Ridwan 

Kamil yang memuat isi tentang program kerja yang dibuat. Program kerja yang 

menjadi unggulan yaitu Laja (lapangan pekerjaan), Semur sembako murah), Jamu 

(Jalan Mulus), Opak (,one product with one kampung), Wajit (Pariwisata), Cikur 

(Citarum Kita Juara), Talas (petani atau nelayan hidup mulus, Lemper (Lembur 

penuh listrik), hingga bubur (buruh bisa makmur)  (republika.co.id).  

Dari sini, publik dapat melihat bahkan dapat menyebarkan kembali posting-

an tersebut. Jika begini, maka informasi akan tersebar dengan cepat dan mudah. 

Penyebaran informasi pun tidak memerlukan biaya yang besar tetapi memiliki 
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dampak yang cukup besar. Dampak yang terjadi bukan hanya baagi objek tetapi 

juga komunikator akan mendapatkan kesan bagi publik. 

 

 1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, peneliti telah merumuskan 

masalah sebagai berikut, ”Sejauhmana penggunaan online Impresssion 

Management Ridwan Kamil melalui akun Instagram (@ridwankamil) dengan 

penggunaan #JABARJUARA?” 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian dalam penulisan ini 

adalah untuk mengetahui sejauhmana  online Impresssion Management yang di 

gunakan oleh  Ridwan Kamil melalui akun Instagram (@ridwankamil) dengan 

penggunaan  #JABARJUARA. 

    

1.5 Manfaat Penelitian    

            Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk beberapa hal dalam aspek-

aspek berikut, yatitu: 

1. Manfaat Akademis 

Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, 

ide serta referensi bagi pelajar, mahasiswa,  maupun pengajar tentang konsep dan 

teori mengenai impression management yang akan dibahas oleh Ridwan Kamil 

melalui akun instagram. 
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2. Manfaat Praktis 

Agar para praktisi dapat menggunakan sebagai masukan dan informasi 

mengenai taktik online impression management dalam rangka membangun citra 

yang baik. 

 

1.6 Sistematika Penelitian 

            Untuk mempermudah penulisan penelitian ini, maka penelitian akan dibagi 

menjadi enam bab yaitu: 

 

BAB I. PENDAHULUAN 

Dalam bab ini akan menjelaskan tentang latar belakang, identifikasi masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika 

penelitian dari penelitian.  

 

BAB II. OBJEK PENELITIAN 

Bab ini akan menjelaskan lebih lanjut mengenai sosok Ridwan Kamil serta 

penjelasan mengenai upaya yang dilakukan dalam melakukan impression 

management melalui Instagram. 

 

BAB III. TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini akan  menjelaskan tentang teori-teori yang berkaitan dengan penelitian, 

dimana teori yang digunakan adalah teori-teori yang berkaitan dengan komunikasi, 

analisis isi, dan impression management. 
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BAB IV.  METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini akan memaparkan serangkaian metedologi yang digunakan di dalam 

penelitian yaitu pendekatan kuantitatif dengan metode analisis isi penggunaan 

taktik impression management berdasarkan data dari akun Instagram Ridwan 

Kamil (@ridwankamil). 

 

BAB V. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini akan menjabarkan hasil dari penelitian yang sudah dilakukan yaitu 

mencakup bagaimana interpretasi data yang telah diambil lalu dikolaborasikan 

dengan teori komunikasi melalui metodologi penelitian yang digunakan. 

 

BAB VI. SARAN DAN KESIMPULAN 

Pada bab terakhir ini akan menjelaskan mengenai kesimpulan dan jawaban 

mengenai pertanyaan utama yang dijelaskan dalam rumusan masalah, selain itu 

memberikan saran bagi pihak-pihak yang sekiranya membutuhkan saran 

berdasarkan hasil penelitian ini. 

 

 

 

 

 

 


