
ANALISIS ISI IKLAN KAMPANYE POLITIK PADA INSTAGRAM 

@JATIMSEDULUR DAN @KHOFIFAH_EMIL_JATIM1 

 Skripsi 

Untuk Memnuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Komunikasi Pada 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Dengan Minat Utama Komunikasi Massa 

 

Oleh :  

Niche Marsella Diansyah Putri 

125120207111016 

 

 

 

JURUSAN ILMU KOMUNIKASI  

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  

UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG  

2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TULISAN PETUNJUK DI SAMPING INI TIDAK PERLU 
DITULIS ULANG PADA LEMBAR YANG ANDA BUAT 
 

UNTUK SKRIPSI DENGAN REVISI MAYOR, NAMUN 

TIDAK PERLU DILAMPIRKAN PADA SKRIPSI 

 
LEMBAR DAFTAR PENGUJI SKRIPSI 

 

Skripsi ini telah diuji dan revisi pada tanggan 18 Juli 2019 olem tim penguji sebagai 

berikut :  

NO NAMA TANGGAL Jabatan Penguji 

1 Dr.Bambang Dwi Prasetyo, S.Sos., M.Si 18 Juli 2019 Tim Ketua Sidang 

(pembimbing 1) 

2 Dyan Rahmiati, S.Sos., M.Si 18 Juli 2019 Anggota Penguji 1 

3 Wayan Weda Asmara Dewi, S.I.Kom., 

M.I.Kom 

18 Juli 2019 Anggota Penguji 2 

4    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PERNYATAAN ORISINALITAS 

 

Mahasiswa Pelaksana  : Niche Marsella Diansyah Putri 

NIM     : 125120207111016 

Jurusan   : Ilmu Komunikasi 

Peminatan   : Manajemen Komunikasi  

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa skripsi dengan judul  

ANALISIS ISI IKLAN KAMPANYE POLITIK PADA INSTAGRAM 

@JATIMSEDULUR DAN @KHOFIFAH_EMIL_JATIM1 adalah benar merupakan karya 

sendiri. Hal – hal yang bukan karya saya, diberi tanda dan citasi yang ditunjukan dalam daftar 

pustaka. 

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar dan ditemukan pelanggaran 

atas skripsi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar 

yang saya peroleh. 

 

 

Malang, 25 Juli 2019 

 

 

 

 

 Niche Marsella Diansyah Putri   

125120207111016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KATA PENGANTAR 

 

Dengan mengucapkan puji syukur kehadapan Allah SWT atas segala rahmatNya 

sehingga saya berkesempatan menimba ilmu hingga jenjang Perguruan Tinggi. Berkat 

rahmatNya pula memungkinkan saya untuk menyelesaikan skripsi dengan judul Analisi Isi Iklan 

Kampanye Politik pada  Instagram @jatimsedulur dan @khofifah_emil_jatim1. 

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan karya tulis ini tidak lepas dari bimbingan 

dan bantuan berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih 

kepada :  

1. Bapak  Rektor Universitas Brawijaya Malang 

2. Dr Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas Brawijaya Malang 

3. Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi, Universitas Brawijaya Malang 

4. Dosen Penguji. 

5. Dosen pembimbing yang selalu memberikan waktunya. 

6. Semua Staff, Karyawan, dan Dosen Ilmu Komunikasi yang memberikan pengetahuan 

yang tak terbatas. 

7. Ayahanda tercinta, dan Ibunda tercinta yang selalu memberikan dukungan moril serta 

materiil tak terbatas. 

8.  Teman-teman satu jurusan yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi 

ini.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Akhirnya penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan didalam penulisan skripsi 

ini, oleh karenanya penulis senantiasa mengharapkan kritik dan saran bagi perbaikan dimasa 

mendatang. Besar harapan penulis, semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi pembaca.  

   

 

 

Malang, 25 Juli 2019 

 

 

Niche Marsella Diansyah Putri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstraction 

Analyze advertising content of political campaigns on Instagram @jatimsedulur 

and @khofifah_emil_jatim1 

 

In the context of elections, social media occupies a strategic position as one of the 

campaign media. For relatively educated circles, the campaign using social media is 

more effective than billboards or banners. The strategic position of social media in 

recent politics and measures how much social media role is used as a tool for political 

campaigning and communication, especially ahead of elections. Official account used 

by two candidates chosen by East Java 2018 is @jatimsedulur for candidates No 2 

namely Gus Daniel and White MBA, as well as @Khofifah_emil_jatim1 account is to 

Kandadiat No. 2 namely in the name of the couple Khofifah and Emil. The two 

accounts were deliberately created with the aim of providing an overview of the 

activities of the political campus or candidate visits to various regions in East Java by 

carrying their own mainstay program. Adwhatever research aims to be achieved to 

know how to use the political campaign of Cagub Jatim on Instagram social media. 

The research method used in this research is a qualitative content analysis method. 

Analysis of qualitative media content is used to examine documents that can be text, 

images, symbols and so on to understand the culture of a particular social context. This 

analysis of qualitative media content refers to an integrative and more conceptual 

method of analysis for discovering, identifying, processing, and analyzing documents 

to understand their meaning, significance, and relevance. Based on the results of the 

data processing, the social Media can be deduced has become a new medium that is not 

only used as a friendship network but has been utilized greater things such as political 

campaigns in the elections, such as Done by @jatimsedulur and 

@khofifah_emil_jatim1 in leveraging Instagram to attract voters. One of the other 

differences is that the JATIM1 team through the account @khofifah_emil_jatim1 each 

post has a strong storytelling, between the latest posts to the previous one. While the 

team of Jatim Sedulur through the account @jatimsedulur more conditional and 

impressed random. 

 

Keywords: political village, East Java, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRAKSI 

Analisi Isi Iklan Kampanye Politik pada Instagram @jatimsedulur dan 

@khofifah_emil_jatim1 

 

Dalam konteks pemilu, media sosial menempati posisi strategis sebagai 

salah satu media kampanye. Untuk kalangan relatif terdidik, kampanye 

menggunakan media sosial lebih efektif ketimbang baliho atau spanduk. Posisi 

strategis media sosial dalam politik belakangan dan menakar seberapa besar peran 

media sosial dimanfaatkan sebagai alat kampanye dan komunikasi politik, 

terutama menjelang pemilu. Akun official yang digunakan oleh dua kandidat 

diPilkada Jatim 2018 adalah @jatimsedulur untuk kandidat No. 2 yakni gus ipul 

dan mba putih, serta akun @Khofifah_emil_jatim1 adalah untuk kandadiat No. 2 

yakni atas nama pasangan Khofifah dan Emil. Dua akun tersebut sengaja dibuat 

dengan tujuan memberikan gambaran-gambaran kegiatan baik kampanya politik 

atau kunjungan kandidat ke berbagai daerah di Jawa timur dengan membawa 

program andalan masing-masing. Adapapun tujuan penelitian yang ingin dicapai 

untuk mengetahui bagaimanakah pemaknaan kampanye politik Cagub Jatim di 

media social Instagram. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode analisis isi kualitatif. Analisis isi media kualitatif lebih banyak 

dipakai untuk meneliti dokumen yang dapat berupa teks, gambar, simbol dan 

sebagainya untuk memahami budaya dari suatu konteks sosial tertentu. Analisis 

isi media kualitatif ini merujuk pada metode analisis yang integratif dan lebih 

secara konseptual untuk menemukan, mengidentifikasi, mengolah, dan 

menganalisis dokumen untuk memahami makna, signifikansi, dan 

relevansinya.Berdasar hasil pengolahan data, dapat disimpulkan Media sosial 

sudah menjadi media baru yang tidak hanya diguna kan sebagai jejaring 

pertemanan namun telah dimanfaatkan ke hal yang lebih besar seperti kampanya 

politik dalam pemilihan umum, seperti yang dilakukan oleh @jatimsedulur dan 

@khofifah_emil_jatim1 dalam memanfaatkan instagram untuk menarik minat 

pemilih. Salah satu perbedaan lain adalah, tim jatim 1 lewat akun 

@khofifah_emil_jatim1 setiap postingannya mempunyai storytelling yang kuat, 

antara postingan terbaru dengan sebelumnya. Sedangkan pada tim jatim sedulur 

lewat akun @jatimsedulur lebih bersifat kondisional dan terkesan random. 

 

Kata Kunci : Kampanya Politik, Jawa Timur, 2018 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Maraknya penggunaanan media sosial sudah bukan hal yang baru di 

Indonesia. Sejak mengalami booming di tahun 2012, keterikatan masyarakat 

terhadap media sosial semakin meningkat. Media sosial yang awalnya hanya 

digunakan sebagai media untuk bersosialisasi dengan teman dan kerabat dekat, 

kini mulai menembus komunikasi antara individu dengan institusi. Melihat 

fenomena ini, partai politik dan kandidat mulai melirik media sosial sebagai suatu 

alat untuk berinteraksi dengan konstituennya, termasuk untuk mempromosikan 

produk mereka. 

Sebauh data yang peneliti kutip dari website dengan aktifitas melakukan 

penelitian tentang perkembangan penggunaan media sosial menerangkan bahwa, 

pengguna internet di Indonesia pada tahun 2017 menyentuh angka 132 juta 

pengguna, ini artinya hamper separuh penduduk warga Indonesia telah melek  

teknolgi internet dari total populasi 262 Juta Jiwa. Dari 132 Juta pengguna 

internet tersebut 92 juta pengguna dispesifikan adalah pengguna media sosial, 

dengan demikian media sosial adalah alat yang paling banyak digunakan dalam 

internet.  

Pada awal kemunculannya hingga sekarang secara jenis cukup banyak, 

yakni Faceboo, twitter, hingga yang kini sedang banyak di gunakan adalah 

instagram. Instagram secara fungsional tidak lagi digunakan untuk berinterkasi 

jejaring pertemanan tapi pada kenyatannya jauh dari itu, banyak yang 
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menggunakan instagram untuk berjualan, berkomunitas, hingga yang paling 

menarik adalah untuk kampanya politik.  

Gambar 1.1 

Data pengguna internet di Indonesia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : wearesocial.com 

 

Media sosial yang saat ini sedang sangat diminati adalah Instagram. Alasan 

mengapa Instagram berhasil meraih kepopulerannya tak lain karena masyarakat 

sekarang yang cenderung “narsis”. Fitur kamera pada smartphone yang semakin 

meningkat dari segi kualitas menjadi salah satu penyebabnya. Dimanapun dan 

kapanpun kita dapat berfoto lalu menguploadnya di Instagram.  

Hal yang lebih menarik tekait penggunaan instagram di Indonesia adalah, 

menurut data yang peneliti kutip dari, Techinasia.com, sebuah situs berita yang 

membahas tentang teknologi di Asia. Pengguna aktif atau akun aktif instagram di 

Indonesia mencapai 400 juta pelanggan, jumlah itu tentu jauh dari populasi asli 

penduduk Indonesia yang berjumlah 262 jiwa. Hal ini merupakan bukti nyata 

bahwa aplikasi media sosial Instagram sudah menjadi media sosial yang cukup 

diminati oleh masyarakat di Indonesia. masyarakat Indonesia yang menggunakan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Instagram terbagi menjadi beberapa kalangan anak muda, terdidik, dan mapan 

menurut Mailanto dalam techno.okezone.com: 

Techinasia.com, sebuah situs berita yang membahas tentang teknologi di 

Asia, melangsir berita tentang hasil penelitian dari badan riset asal Inggris TNS 

(Taylor Nelson Sofrens) yang menyebutkan bahwa: 

“Pengguna Instagram di Indonesia saat ini telah mencapai 

angka 400 juta pengguna aktif. Dengan kata lain, Indonesia 

menjadi negara yang berkontribusi pada jumlah pengguna 

Instagram terbanyak, selain Brazil dan Jepang (Edwin, 2016)”.  

 

Hal ini merupakan bukti nyata bahwa aplikasi media sosial Instagram sudah 

menjadi media sosial yang cukup diminati oleh masyarakat di Indonesia. 

masyarakat Indonesia yang menggunakan Instagram terbagi menjadi beberapa 

kalangan anak muda, terdidik, dan mapan menurut Mailanto dalam 

techno.okezone.com: 

“Rata-rata mereka berusia 18-24 tahun sebanyak 59 persen, usia 

45-34 tahun 30 persen, dan yang berusia 34-44 tahun 11 persen. 

Pengguna Instagram perempuan yang paling aktif sebanyak 63 

persen dan laki-laki 37 persen, pungkas Paul (Mailanto, 2016)”. 

 

Seperti fungsinya, Media saat ini membuat bertukar informasi dengan 

semua orang yang merupakan sesama pengguna media tersebut. Tetapi pada 

perkembangannya media sosial dalam hal ini Instagram bukan hanya digunakan 

untuk kebutuhan pribadi saja, kini instagram diperluas kegunaannya untuk aspek-

aspek yang lain, salah satunya adalah aspek bisnis, promosi dan yang terkini 

adalah digunakan sebagai media kampanye politik. 

Instagram menciptakan cara-cara baru untuk memasarkan kampanye politik 

dan saluran baru bagi kandidat dan pemilih untuk berinteraksi. Kami dapat 
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mengukur skala peran media sosial dalam pemilihan presiden 2016 dari data yang 

dilaporkan oleh Pew Research Center (18 Juli 2016). Menurut survei mereka, 44% 

orang dewasa AS mendapat informasi tentang pemilihan presiden 2016 dari media 

sosial. Itu lebih dari persentase yang dikutip untuk koran cetak lokal atau nasional 

atau untuk situs web kandidat dan gabungan email. Dan 24% mendapat berita dan 

informasi dari posting media sosial oleh Donald Trump dan Hillary Clinto 

(Wiliam, 2016). 

Maraknya penggunaan aplikasi media sosial Instagram oleh masyarakat di 

Indonesia, menjadikan Instagram sebagai media sosial yang memiliki peluang 

besar dalam sebuah kegiatan kampanye politik. Instagram dapat dijadikan sebagai 

sarana atau media promosi eksistensi bakal calon pimpinan, untuk 

menginformasikan elektablitas yang ditawarkan melalui foto atau video, yang 

bertujuan agar dapat mempengaruhi ketertarikan masyarakat agar mau memilih 

calon pimpinan dalam konteks penelitian ini adalah instagram yang digunakan 

sebagai media kampanye politik Gubernur Jatim. Selain itu, Instagram juga dapat 

digunakan untuk membangun interaksi dengan para pemilih atau masyarakat  

melalui fitur komentar maupun fitur pesan yang ada di Instagram, dengan tujuan 

agar melihat respon, membangun loyalitas, dan merubah citra negatif atau bahkan 

membangun citra positif. 

Dalam konteks pemilu, media sosial menempati posisi strategis sebagai 

salah satu media kampanye. Untuk kalangan relatif terdidik, kampanye 

menggunakan media sosial lebih efektif ketimbang baliho atau spanduk. Posisi 

strategis media sosial dalam politik belakangan dan menakar seberapa besar peran 
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media sosial dimanfaatkan sebagai alat kampanye dan komunikasi politik, 

terutama menjelang pemilu. Peran strategis media sosial dalam konteks pemilu 

yang menjangkau pada tingkat popularitas dan akseptabilitas. Istilah new media 

atau media baru telah digunakan sejak tahun 1960-an dan telah mencakup 

seperangkat teknologi komunikasi terapan yang semakin berkembang dan 

beragam. Dalam The Handbook of New Media,  media baru dikaitkan dengan 

menghubungkan teknologi informasi dan komuniaksi yang bercirikan saling 

terhubungnya akses informasi antara individu sebagai penerima maupun pengirim 

pesan dimana saja tanpa terbatas ruang dan waktu. Jelang pemilu, kemampuan 

media baru atau lebih spesifik media sosial tak dapat ditampik juga menjadi salah 

satu perhatian dalam strategi politik. Beberapa kandidat atau caleg sudah memberi 

perhatian terhadap media sosial. 

Selain itu, metode kampanye konvensional seperti dibalik keramaian massa 

dengan berbagai atribut mulai berkurang. Keramaian ide, gagasan, dan visi-misi 

terasa mulai berpindah ke ruang-ruang maya. Diskusi, perdebatan, bahkan saling 

tuduh secara frontal begitu bebas terjadi di berbagai media sosial. Untuk kalangan 

yang relatif terdidik, kampanye menggunakan media sosial lebih efektif 

ketimbang baliho dan spanduk. Orang yang relatif terdidik dan well inform ini 

tidak akan percaya isi baliho atau spanduk, tapi lebih percaya pada perkataan 

teman atau koleganya di media sosial. 

Tim sukses masing-masing kandidat juga telah mengikuti dan membaca era 

yang kini berjalan lebih cepat dengan adanya perkembangan teknologi intenrnet, 

tentu dalam fokus penelitia ini penggunaan media sosial untuk mempromosikan 
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atau dalam bahasa politik mengkampanyakan calon atau kandidat yang mereka 

usung. Pilkada Jawa timur 2018 menjadi yang cukup banyak menyita perhatian, 

dimana pilkada Jawa Timur berlngsung pada era politik yang terus bergejolak dan 

penuh pro dan kontra. Untuk kalangan yang relatif terdidik, kampanye 

menggunakan media sosial lebih efektif ketimbang baliho dan spanduk. Orang 

yang relatif terdidik dan well inform ini tidak akan percaya isi baliho atau 

spanduk, tapi lebih percaya pada perkataan teman atau koleganya di media sosial. 

Media sosial sebagai salah satu sarana informasi yang sangat banyak 

dimanfaatkan oleh masyarakat dimasa sekarang. Media sosial menurut 

mempunyai empat manfaat bagi aktifitas politik suatu partai maupun kandidat 

yaitu sebagai Information, service, access to political power and space. 

(Informasi, pelayanan, akses kekuatan politik dan ruangan). Douglas Hagar 

(2014) dalam Campaigning Online: Social Media in the 2010 Niagara Municipal 

Elections menuturkan, media sosial bisa berkontribusi pada keberhasilan politik. 

Ini karena media sosial membuat kandidat dalam sebuah pemilihan bisa 

berinteraksi dengan para calon pemilih dengan skala dan intensitas yang tak bisa 

dicapai lewat pola kampanye tradisional seperti kampanye dari pintu ke pintu, 

brosur, bahkan peliputan oleh media cetak dan televisi.  

Selain itu, biaya kampanye media sosial juga jauh lebih murah karena 

tidak ada biaya yang langsung diasosiasikan dengan media sosial semacam 

Facebook, Twitter, dan instagram. Media sosial juga unggul karena memberi 

kesempatan para calon pemilih untuk berdialog dua arah dengan kandidat, tidak 

seperti model kampanye tradisional yang cenderung searah, dari kandidat ke calon 
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pemilih. Sifat komunikasi politik antara kandidat dan calon pemilih bisa menjadi 

multiarah, seperti dari kandidat ke pemilih, pemilih ke kandidat, atau antar 

pemilih.  

Modal komunikasi multiarah ini, menurut Tasente Tanase (2015) dalam 

The Electoral Campaign through Social Media: A Case Study-2014 Presidential 

Election in Romania, menjadi salah satu modal bagi kandidat untuk bisa meraih 

suara dalam pemilihan. Tasente berargumen, peluang dukungan media sosial 

menjadi suara dalam pemilihan lebih besar jika ada keterlibatan atau partisipasi 

aktif calon pemilih. Partisipasi aktif ini tidak harus berlangsung di akun media 

sosial si kandidat. Bisa saja pendukung kandidat itu menyebarluaskan materi 

kampanye dari akun kandidat, tetapi dengan pesan yang dipersonalisasi lalu 

memancing perbincangan dengan temantemannya di dunia maya. Dengan kata 

lain, keaktifan itu lebih penting dari banyaknya orang yang menjadi "pengikut" di 

akun media sosial (Jurnal Visi Komunikasi Volume 13, No. 01, Mei 2014: 105-

120). 

Dalam sebuah pendapat (Robi Cahyadi Kurniawan, 2009) dalam jurnal 

berjudul “kampanye politik Idealis dan Tantangan” menyatakan bahwa 

Merancang kampanye yang ideal tidaklah mudah. Dalam proses pemilihan, 

kampanye adalah titik kunci untuk mengumpulkan suara. Di sisi lain, kampanye 

juga memiliki peran sebagai arena pendidikan politik. Dalam konteks tersebut, 

menggunakan kampanye hitam sebagai salah satu model kampanye yang ada 

dalam proses pendidikan politik bisa menjadi bumerang. Untuk selanjutnya, 

media memiliki peran penting untuk didekati dan untuk mendorong kampanye 
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yang lebih banyak signijhnt. Dengan menguraikan dan membandingkan wajah 

kampanye kampanye politik dan pemilihan, artikel ini menjelaskan konsep dasar 

dan lokus peran penting kampanye politik yang tampaknya jarang muncul dalam 

proses pemilu. 

Selanjutnya (Phill Howard, 2017) menjelaskan bahwa Media sosial kini 

menjadi bagian rutin kampanye politik di seluruh dunia. Namun, studi tentang 

dampak kampanye pada platform sosial sejauh ini terbatas pada kumpulan data 

lintas bagian dari satu periode pemilu yang rentan terhadap bias variabel yang 

tidak teramati. Karenanya, bukti empiris tentang efektivitas aktivitas media sosial 

politik sangat tipis. Kampanye politik merupakan sebuah upaya yang terorganisir 

bertujuan untuk memengaruhi proses pengambilan keputusan para pemilih dan 

kampanye politik selalu merujuk pada kampanye pada pemilihan umum. Pesan 

dari kampanye adalah untu menonjolkan ide bahwa sang kandidat atau calon ingin 

berbagi dengan pemilih. Pesan sering terdiri dari beberapa poin yang berbicara 

tentang isu-isu kebijakan. Poin-poin ini akan dirangkum dari ide utama dalam 

kampanye dan sering diulang untuk menciptakan kesan abadi kepada pemilih.  

Dalam banyak pemilihan, para kandidat partai politik akan selalu mencoba 

untuk membuat para kandidat atau calon lain menjadi "tanpa pesan" berkaitan 

dengan kebijakannya atau berusaha untuk pengalihan pada pembicaraan yang 

tidak berkaitan dengan poin kebijakan atau program. Sebagian besar strategis 

kampanye menjatuhkan kandidat atau calon lain yang lebih memilih untuk 

menyimpan pesan secara luas dalam rangka untuk menarik pemilih yang paling 

potensial. Sebuah pesan yang terlalu sempit akan dapat mengasingkan para 
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kandidat atau calon dengan para pemilihnya atau dengan memperlambat dengan 

penjelasan rinci programnya. Misalnya, dalam Pemilu 2008 dari pihak John 

McCain awalnya mempergunakan pesan yang berfokus pada patriotisme dan 

pengalaman politik; pesan itu kemudian ditangkap dan diubah menjadi perhatian 

beralih ke peran sebagai "maverick" di dalam pendirian politiknya sedangkan 

Barack Obama tetap pada konsistensi, pesan yang sederhana yang "mengubah" 

seluruh kampanye itu (Abizadeh, 2005, h.49). 

Akun official yang digunakan oleh dua kandidat diPilkada Jatim 2018 

adalah @jatimsedulur untuk kandidat No 2 yakni gus ipul dan mba putih, serta 

akun @Khofifah_emil_jatim1 adalah untuk kandadiat No 2 yakni atas nama 

pasangan Khofifah dan Emil. Dua akun tersebut sengaja dibuat dengan tujuan 

memberikan gambaran-gambaran kegiatan baik kampanya politik atau kunjungan 

kandidat ke berbagai daerah di Jawa timur dengan membawa program andalan 

masing-masing.     
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Gambar 1.2 

Akun official @khofifah_emil_jatim1 

 

 
Sumber : data dari akun resmi akun@khofifah_emil_jatim1 

 

Gambar 1.3  

Akun official @jatimsedulur 

 

 
Sumber : data dari akun resmi akun @jatimsedulur 
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Pemilihan umum Gubernur Jawa Timur 2018 (selanjutnya disebut Pilgub 

Jawa Timur 2018) dilaksanakan pada 27 Juni 2018 untuk 

menentukan Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2019 – 2024. Ini merupakan 

pemilihan kepada daerah ketiga bagi Jawa Timur yang dilakukan secara langsung 

menggunakan sistem pencoblosan. Jadwal pemilihan periode ini mengikuti 

jadwal pilkada serentak gelombang ketiga pada Juni 2018. 

Tujuan kampanye politik tak lain adalah mempersuasi dan memotivasi 

pemilih untuk memilih kandidat tertentu. Untuk mencapai tujuan tersebut iklan 

politik tampil impresif dengan senantiasa mengedepankan informasi tentang siapa 

kandidat (menonjolkan nama dan wajah kandidat), apa yang telah kandidat 

lakukan (pengalaman dan track record kandidat, bagaimana posisinya terhadap 

isu-isu tertentu (issues posisition) dan kandidat mewakili siapa (group ties). Isi 

(content) Iklan politik senantiasa berisi pesan-pesan singkat tentang isu-isu yang 

diangkat (policy position), kualitas kepemimpinan (character), kinerja (track 

record-nya) dan pengalamannya. Iklan politik, sebagaimana dengan iklan produk 

komersial yang tak hanya memainkan kata-kata (word), tetapi juga, gambar, suara 

dan musik. 

Jika diperhatikan kampanye politik kini lebih bervariasi bentuknya, namun 

yang terus menjadi perhatian publik adalah kampanye politik melalui media Iklan. 

Iklan kampanye politik yang mulai muncul diawal tahun, sisi politik pencitraan 

lebih kental terlihat dan merujuk pada saling tuding isu satu sama lainnya. 

Kekuatan iklan politik di media bukan terletak pada gagasan, program, atau 

soliditas informasi kebijakan yang terkait langsung dengan kebutuhan dasar 
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rakyat, kekuatan itu lebih kepada figur personal kandidat yang akan dijual. 

Menurut (Herry  E Brady, 2011) dalam jurnal yang berjudul  “The Study of 

Political Campaigns” Kampanye yang mempengaruhi warga negara pada 

dasarnya adalah berita baik. Kampanye adalah momen dalam kehidupan politik 

ketika perwakilan dan yang diwakiliberinteraksi dengan paling energik. Sehingga 

akan mengecewakan jika pemilihsebagian besar disetel keluar dan memilih hanya 

dengan cara-cara partisan dan ritualistis. Itu penelitian terbaru yang dibahas di sini 

menunjukkan bahwa, Kampanye dapat memengaruhi apa yang diketahui pemilih, 

apakah mereka akan memilih, siapa yang akan mereka pilih,dan mengapa mereka 

akan memilih orang itu. Pada akhirnya, kampanye dapat memengaruhisiapa yang 

memenangkan pemilu. Jadi, keputusan strategis para kandidat tidakhanya latihan 

kosong dalam kecerdasan ruang perang kolektif.  

Upaya elit politik membangun posisitioning lewat sosial media memang 

sah-sah saja dilakukan. Pertama karena fenomena massa mengambang belum 

sepenuhnya diselesaikan oleh elit politik. Akibatnya banyak elit politik yang 

berpaling ke media, karena media bisa "mendekatkan" mereka, sekaligus 

membangun citra tertentu seperti yang diinginkan ke tengah masyarakat. Kedua, 

dalam memperebutkan sumber daya politik, pers juga "dipakai", dalam arti 

dijadikan saluran kepentingan untuk memobilisasi opini. 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang di atas maka rumusan masalah yang akan di kaji 

dalam penelitian ini adalah : penggambaran penyampaian pesan politik melalui 
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kampanya politik di media sosial instagram dari akun @jatimsedulur dan 

@khofifah_emil_jatim ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapapun tujuan penelitian yang ingin dicapai untuk mengetahui 

penggambaran penyampaian pesan politik melalui kampanya politik di media 

sosial instagram dari akun @jatimsedulur dan @khofifah_emil_jatim. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut: 

1.4.1 Manfaat Akademis  

  Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk 

penelitian yang sejenis di bidang ilmu komunikasi dalam hal mengenai 

pemanfaatan media sosial dalam iklan kampanye politik. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Memberikan tambahan wawasan kepada kalangan masyarakat luas 

dalam memberikan respon kampanye politik melalui media sosial, selain 

itu penelitian ini diharapkan memberikan informasi baru bagi para 

pengguna media sosial  tentang fungsi pada media yang tidak hanya 

dilakukan pada media massa tapi juga bisa dimaksimalkan melalui media 

sosial lainnya. 
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BAB II 

TINJUAN PUSTAKA 

2.1 Tinjuan Tentang Kampanya Politik 

 Masyarakat Indonesia sedang berada dalam momentum persiapan pesta 

rakyat dengan dua hajatan utama yakni Pilkada serentak tahun 2018 mereka yang 

mencalonkan diri menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur, harus sudah memiliki 

strategi kampanye untuk pemasaran politik di khalayak. Strategi kampanye menjadi 

penting dan mutlak bagi para actor yang akan bertarung dalam arena pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur tersebut; strategi yang tepat berujung pada 

kemenangan, dan sebaliknya kekalahanlah yang akan diperoleh jika strategi yang 

digunakan tidak tepat.Sesuatu yang tidak kalah penting adalah bagaimana sebuah 

pesan dalam kampanya politik tersebut disampaikan.  

Dalam konteks penyampaian pesan dimedia sosial instagram baik akun 

@jatimsedulur dan @khofifah_emil_jatim1 tentu memberikan konten-konten yang 

menarik untuk para pengguna instagram, khsusunya masyarakat di Jawa Timur.  

Menurut (Hamad, 2004, hal.33)`Pesan kampanya politik secara garis besar terbagi 

dua sesuai pemasangnya. Jika pemasangnya adalah lembaga non parpol maka inti 

pesan politik mencakup : (1). Penjelasan Pemilu sebagai sarana demokrasi. (2). 

Seruan supaya masyarakat datang  ke  tempat pemungutan suara . Sedangkan jika 

pemasangnya parpol maka pesannya berupa : (1). Sosialisasi atau penguatan 

ingatan lambang, nomor dan ketua partai, (2). Ajakan supaya mencoblos partai 

tersebut pada hari pemilihan 
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Kampanye ditinjau dari perspektif komunikasi politik memiliki banyak 

pengertian. Kotler dan Roberto (1989) mendefiniskan dalam Cangara, Komunikasi 

Politik, 2016, kampanye sebagai berikut:  

“Campaign is an organized effort conducted by one group (the 

change agent) which intends to persuade others (the target 

adopters), to accept, modify, or abandon certain ideas, attitudes, 

practices and behavior” 

Unsur-unsur penting yang terkandung dalam pengertian ini meliputi 

kelompok yang disebut sebagai agen perubahan, lalu sasaran yang merupakan 

khalayak atau konsituen, yang diharapkan mampu menerima, memodifikasi ide, 

sikap dan perilaku tertentu. Beberapa unsur ini juga tertuang dalam definisi konsep 

kampanye oleh Lilleker (2006: 49): 

“A campaign is a series of events all designed to communicate to 

an audience and gamer support from that audience. Campaigns 

are used by a wide range actors, both commercial and political, 

and are designed to win over the audience through a range of 

increasingly sophisticated techniques 

Pesan dalam kegiatan komunikasi politik dalam konteks penelitian ini 

adalah kampanya politik dari akun @jatimsedulur dan @khofifah_emil_jatim1 

dalam kepentingan pemiliah Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur tahun 

2018, dalam hal tersebut peneliti mengutip apa yang disampiakan oleh  (Nimmo, 

2008) terkait tiga poin penting dalam penyampaian pesan politik.  

1. Pertama adalah pembicaraan tentang kekuasaan yang dimaksudkan 

untuk mempengaruhi orang lain dengan janji dan ancaman. 

Pembicaraan kekuasaan adalah suatau usaha untuk mendapatkan 

kekuasaan dengan jalan menyampaiakan pesan-pesan politik yang berisi 

janji-janji atau ancaman dalam suatu kegiatan komunikasi politik.  
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2. Kedua, pembicaraan pengaruh. Pesan dalam komunikasi politik 

dimaksudakan untuk mempengaruhi khalayak dengan berbagai cara 

antara lain: nasehat, dorongan, permintaan, dan peringatan. Tujuan dari 

pembicaraan pengaruh adalah berusaha memanipulasi persepsi atau 

pengharapan orang lain terhadap kemungkinan mendapat untung atau 

rugi. 

3. Ketiga, pembicaraan autoritas. Pesan dari pembicaraan autoritas adalah 

memberi perintah. Pembicaraan ini mengharuskan munculnya rasa 

kepatuhan khalayak kepada para pemimpinnya. Dengan demikian 

sumber-sumber autoritas sangat berbeda-beda apabila khalayak 

mempunyai kapabilitas yang tinggi maka pesan akan lebih mudah 

diterima apabila disampaikan oleh komunikator yang mempunyai latar 

belakang sosial yang sejenis (Nimmo, 2008:75) 

Seiring dengan berjalannya waktu muncul beragam isi pesan dalam 

kampanya politik yang mencoba mengangkat isu-isu aktual yang berkembang 

dalam masyarakat. Sebagian besar isi pesan iklan politik menyangkut aspek-aspek 

kemiskinan, pengangguran, daya beli rakyat, kebutuhan pokok rakyat luas, keadilan 

hukum, keamanan, dan kesatuan-persatuan bangsa. Sementara pada sisi program, 

tema utama kampanya juga cenderung bervariasi. Ada yang berjanji untuk 

mengembangkan rasa cinta pada produk sendiri, membela petani, penyediaan 

lapangan kerja, harga bahan pokok yang murah. Semua konsep ini benar-benar 

dijalankan oleh @jatimsedulur dan @khofifah_emil_jatim1 diaman semua aspek 

diposting demi merebut simpati dan tentu agar dipilih oleh masyarakat di Jaw 
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Timur, postingan-postingan kedua akun tersebut tidak jauh dari tema-tema yang 

menyenangkan, seperti pendidikan gratis, kesehatan gratis, peningkatan aspek 

pendapatan dan lain sebagaianya.  

 Kehadiran media sosial membawa perubahan yang luar biasa bagi dunia 

komunikasi politik di berbagai negara. Dominasi media sosial dalam proses 

komunikasi politik kian menempatkan khalayak sebagai publik yang pasif  yang 

kian teralienasi dari panggung politik yang sebenarnya. Mereka kian tumbuh 

menjadi penonton politik yang memiliki sejumlah ekspektasi yang tidak semata-

mata memperoleh informasi politik , pengetahuan politik dan pendidikan politik 

akan tetapi mereka juga memiliki ekspektasi psikologis yang berorientasi pada 

tampilnya peristiwa politik yang dramatis dan menghibur (Hamad, 2004, h.53). Era 

kampanya politik melalui media sosial juga menunjukkan bagaimana masyarakat 

langsung ikut serta berkomunikasi dengan kandidat langsung yakni melalui kolom 

komentar di Instagra, meskipun peneliti meyakini kedua akun @jatimsedulur dan 

@khofifah_emil_jatim1tetap menggunakan admin, namun tim kedua akun tersebut 

juga akan tetap harus memerankan kalimat dan pemilihan kata yang baik dalam 

membalas komentar dari nettizen yang memberikan tanggapan dalam setiap 

postingan.  

Tujuan kampanye akan bisa terlaksana apabila strategi kampanye yang 

digunakan tepat. Ada beberapa prinsip pokok yang perlu diperhatikan dalam 

pengembangan strategi kampanye, yakni positioning, branding, 

segmenting, strategi media, dan strategi non-media (forum-forum kampanye) 

(Heryanto, 2013: 35-48) 
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a. Positioning berkaitan dengan bagaimana seorang aktor atau politisi 

mampu mempengaruhi persepsi dan masuk dalam daftar top of 

mind khalayak. Ada daya jual yang khas dan tidak dimiliki oleh 

kompetitor lain yang pada akhirnya menjadi pilihan pertama bagi 

khalayak dalam kontestasi pemilihan umum. 

b. Brand sejatinya merupakan merek. Merek berkenaan dengan sesuatu 

yang melekat dalam dagangan yang menjadikannya berbeda dengan 

dagangan lainnya. Heryanto (2013: 37) menambahkan 

bahwa branding dalam konteks pemasaran politik, lebih merupakan 

upaya strategis mengembangkan identitas untuk menarik perhatian dan 

minat masyarakat agar lebih mengenal produk politik.  

c. Segmenting berkaitan dengan sistem keteraturan sosial, yang 

terccermin dalam sistem nilai, norma, budaya, etika, moralitas, serta 

peraturan adat dan pemerintah. Dalam hal ini, partai politik harus 

mampu mengidentifikasi kelompok-kelompok yang ada dalam 

masyarakat agar bisa memahami sifat dan karakteristik kelompok-

kelompok tersebut – untuk mempermudah ekspansi politik sesuai target 

d. Strategi media dalam memasarkan produk politik dimaksudkan sebagai 

strategi marketing politik yang diaplikasikan melalui media. Strategi 

marketing politik melalui media dapat dikategorikan dalam tiga saluran 

media, yaitu melalui media lini atas (aboveline media) seperti surat 

kabar, televisi dan majalah, media lini bawah (belowline nedia) seperti 
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poster, spanduk, baliho, dan media baru (new media) yaitu melalui 

medium internet.  

e. Strategi non-media berkaitan dengan struktur komunikasi, seperti face 

to face informal, struktur sosial tradisional (adanya opinion leaderatau 

tetua adat), saluran input (kelompok penekan), dan saluran output 

(legislative dan birokrasi). 

Politisi atau komunikator politik yang siap adalah mereka yang sudah 

mempertimbangkan hal-hal ini. Perkara menang dan kalah dalam ajang atau 

kontestasi Pileg dan Pilpres adalah perkara kesiapan dan kematangan strategi 

kampanye politik. Jika strategi kampanye tidak mumpuni, maka sudah dapat 

dipastikan: kegagalan dan frustasi (bagi yang tidak siap kalah) yang akan didapati 

Lebih jauh kampanya politik juga berfungsi membentuk image kandidat. 

Iklan sebagai bagian dari marketing politik adalah serangkaian aktivitas untuk 

menanamkan image politik di benak masyarakat dan meyakinkan public. Menurut 

Peteraf dan Shanley (1997) image bukan sekadar masalah persepsi atau identifikasi 

saja, tetapi juga memerlukan pelekatan (attachment) suatu individu terhadap 

kelompok atau group. Pelekatan ini dapat dilakukan secara rasional maupun 

emosional. Image politik, menurut Herrop (1990), dapat mencerminkan tingkat 

kepercayaan dan kompetensi tertentu partai politik. Di sini, image politik 

didefinisikan sebagai konstruksi atas representasi dan persepsi masyarakat (publik) 

akan suatu partai politik atau individu mengenai semua hal yang terkait dengan 

aktivitas politik.  
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 Image politik seperti terlihat dalam produk kampanya  tidak selalu 

mencerminkan realitas obyektif  tetapi  dapat juga mencerminkan hal yang tidak 

real atau imajinasi yang terkadang bisa berbeda dengan kenyataan fisik. Image 

politik dapat diciptakan, dibangun dan diperkuat tetapi  dapat melemah, luntur dan 

hilang dalam sistem kognitif masyarakat. Image politik memiliki kekuatan untuk 

memotivasi aktor atau individu agar melakukan suatu hal. Di samping itu, dapat 

memengaruhi pula opini publik sekaligus menyebarkan makna-makna tertentu. Hal 

ini seperti yang diutarakan oleh Aliram Marxisme Frankfurt bahwa “kesadaran 

palsu” berdasar pada “Penguraian penciptaan ide yang palsu tentang berbagai nilai 

serta makna yang ada di dalamnya serta hubungan sosial di dalam lingkungan 

masyarakat dibentuk oleh kekuasaan media”. Belakangan ini pakar politik 

menemukan kenyataan bahwa opini publik dibentuk oleh mood, emosi dan perasaan 

individu. Berangkat dari kenyataan maka kampanya-kampanya politik belakangan 

ini umumnya lebih mengeksploirasi faktor emosi ketimbang menjual isu-isu atau 

kebijakan-kebijakan kandidat.  

Fenomena dalam kampanye Gubernur Jatim 2018 seharusnya memberikan 

ruang terbuka bagi pemilih untuk belajar menjadi pemilih yang cerdas. Image 

dalam kampanya politik menurut peneliti memang mutlak diperlukan sebagai daya 

tarik untuk mengambil simpati dari para pemilih. Instagram tentu digunakan oleh 

@jatimsedulur dan @khofifah_emil_jatim1 untuk menjaring pemilih disektor 

kaula muda atau biasa disebut dengan mileneal, karna kebanyakan pengguna media 

sosial instagram adalah para anak muda kisaran 19-25 tahun.  
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  Iklan adalah suatu cara untuk menyampaikan gagasan dan pemikiran 

kepada masyarakat sehingga iklan politik semestinya berisi visi dan program yang 

ditawarkan kepada masyarakat yang jika dipilih dan dipercaya untuk mengemban 

amanah dan kekuasaan, akan dijalankan dengan baik. Dari serangkaian iklan politik 

tersebut muatannya belum memiliki substansi yang jelas dan  memaksakan 

kehendak. Padahal iklan  diharapkan sebagai wahana pendidikan politik dengan 

menyodorkan serangkaian pedoman kebijakan. Bukan sekedar slogan dan 

pernyataan serampangan semata. Iklan semestinya mencerdaskan dan mengundang 

rasa simpatik. Iklan tentu saja dibutuhkan sebagai media komunikasi antara partai 

dengan rakyat. Iklan merupakan bagian dari kampanye. Namun iklan hendaknya 

ditata dengan bijak, terkait dengan visi dan misi partai berikut kandidatnya. Siapa 

yang memiliki visi yang jelas diikuti dengan program-program yang rasional akan 

mendapat dukungan dari masyarakat. Iklan politik yang ditampilkan saat ini belum 

membahas masalah segmentasi.  Partai tidak punya gambaran tentang segmen 

pendukung  mereka siapa dan apa yang akan  mereka capai dalam kampanye 

melalui media itu. Mereka miskin ide komprehensif dan tidak punya kemampuan 

membahasakan ide yang seharusnya brillian (Stanley 2004, h.38)  . 

 Periklanan merupakan sebuah proses komunikasi yang bertujuan membujuk 

orang untuk mengambil tindakan yang menguntungkan bagi pihak pembuat iklan 

yang ditujukan untuk mempengaruhi perasaan, pengetahuan, makna, kepercayaan, 

sikap, pendapat, pemikiran dan citra konsumen yang berkaitan dengan suatu produk 

atau merek, jadi iklan harus dibuat sedemikian rupa agar dapat menarik minat 

khalayak, orisinal, serta memiliki karakteristik tertentu dan persuasi para konsumen 
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atau khalayak secara sukarela terdorong untuk melakukan sesuatu tindakan sesuai 

dengan yang diinginkan pengiklan . Laswell mengatakan bahwa metode yang baik 

untuk menjelaskan komunikasi adalah menjawab pertanyaan sebagai berikut: who, 

Says, What, in which channel, To Whom, With What Effect? (Mc Quail and Sven, 

1986 : 10).  Berdasarkan  paradigma Lasswell tersebut, komunikasi adalah suatu 

proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan melalui media 

yang menimbulkan efek tertentu.  

Paradigma Lasswell menunjukan bahwa komunikasi meliputi 5 (lima) unsur 

sebagai jawaban dari pernyataan yang diajukannya itu (Effendy, 2011, h.10). 

Pertama adalah, Komunikator (Communicator, Source, Sender) : Adalah pengiklan 

ataupun produsen yang ingin mengiklankan produk marketnya kepada  konsumen  

ataupun sasaran yang dituju. Kedua, Pesan (Message) : Adalah pesan yang ingin 

disampaikan kepada komunikan yang dikemas dalam bentuk iklan dan  dibuat 

sangat menarik sehingga dapat menarik minat konsumen. Ketiga, Media (Channel) 

: Adalah saluran komunikasi tempat berlalunya pesan dari komunikator kepada 

komunikan,dalam hal ini bisa media cetak atau media elektronik. Keempat, 

Komunikan (Receiver) : Adalah komunikan yang menerima pesan dari konsumen. 

Dalam iklan mereka adalah konsumen yang dituju oleh para produsen iklan. 

Kelima, Efek/Umpan Balik (Feedback) : Adalah seperangkat reaksi  atau tanggapan  

komunikan setelah menerima pesan dari komunikator (Effendy, 2011 : 10). 

2.2 Kampanya Politik melalui media Sosial 
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Politik sangat erat hubungannya dengan media, karena salah satu tujuan 

media yakni untuk membentuk pendapat umum mengenai berbagai hal, terutama 

hal politik. Ketika pendapat umum tersebut dapat ter „set‟ seperti yang diinginkan 

media, pada saat itulah yang menjadi tolak ukur keberhasilan suatu media. Antara 

dunia politik praktis dengan media terjalin hubungan yang saling membutuhkan dan 

bahkan saling mempengaruhi. Media massa dengan fungsi persuasive yang mampu 

membentuk pendapat umum dan mampu mempengaruhi opini masyarakat terhadap 

isu-isu politik yang sedang berkembang. Merrill dan Lowenstein mengungkapkan 

bahwa media massa (surat kabar) tunduk pada system pers, dan system per situ 

sendiri tunduk pada sistem politik yang ada. artinya, dalam memberikan informasi 

kepada masyarakat atau dalam penyampaian pesan, surat kabar harus berada dalam 

lingkaran regulasi. cara – cara media menampilkan peristiwa – peristiwa politik 

dapat mempengaruhi persepsi masyarakat dan actor politik mengenai 

perkembangan politik. Keikutseraan media dalam mengubah system politik dengan 

melalui yang ditetapkan 

Media sosial adalah sebuah media online, dengan para penggunanya bisa 

dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring 

sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial dan wiki merupakan 

bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh 

dunia. Pendapat lain mengatakan bahwa media sosial adalah media online yang 

mendukung interaksi sosial dan media sosial menggunakan teknologi berbasis web 

yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif. Andreas Kaplan dan Michael 

Haenlein mendefinisikan media sosial sebagai “sebuah kelompok aplikasi berbasis 
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internet yang membangun di atas dasar ideologi dan teknologi Web 2.0 , dan yang 

memungkinkan penciptaan dan pertukaran user-generated content 

Pesatnya perkembangan media sosial kini dikarenakan semua orang seperti 

bisa memiliki media sendiri. Jika untuk memiliki media tradisional seperti televisi, 

radio, atau koran dibutuhkan modal yang besar dan tenaga kerja yang banyak, maka 

lain halnya dengan media. Seorang pengguna media sosial bisa mengakses 

menggunakan social media dengan jaringan internet bahkan yang aksesnya lambat 

sekalipun, tanpa biaya besar, tanpa alat mahal dan dilakukan sendiri tanpa 

karyawan. Kita sebagai pengguna social media dengan bebas bisa mengedit, 

menambahkan, memodifikasi baik tulisan, gambar, video, grafis, dan berbagai 

model content lainny 

Media sosial adalah bagian dari seluruh tubuh aktivitas yang terdiri dari 

komunikasi internet dan interaksi online. Ketika operasi didasarkan pada content 

yang berubah cepat menghubungkan dan berbagi, sebuah “markas secara online” 

bekerja menjadi perlu, yang membutuhkan penciptaan dan pemeliharaan website 

yang baik dan menarik. Pengunjung ke website yang berbeda harus dapat secara 

aktif mengikuti apa konten baru telah diterbitkan pada situs web tanpa benar-benar 

menggunakan situs ini. Berbagi operasi seperti AddThis dan ShareThis atau RSS 

feed menawarkan kemungkinan ini. Pilihan Berbagi sering muncul sebagai tombol 

pada website, sehingga sangat mudah bagi pengguna untuk meneruskan konten 

situs tersebut.  

Dalam Jurnal yang peneliti pelajari dari Kayode Ayankova dengan judul A 

FRAMEWORK FOR THE USE OF SOCIAL MEDIA FOR POLITICAL 
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MARKETING: AN EXPLORATORY STUDY menyatakan bahawa Peningkatan 

penggunaan media sosial telah mengubah cara orang berinteraksi dan 

berkomunikasi setiap hari. Media sosial memungkinkan individu, kelompok, atau 

organisasi untuk membentuk jejaring sosial dari teman dan pengikut. Di bidang 

politik, penggunaan konsep pemasaran untuk melibatkan pemilih dan mendorong 

partisipasi kolektif dalam proses politik telah menjadi penting karena persaingan 

(Kayode Ayankoya, 2015) 

Berhubungan dengan kajian utama dalam penelitian ini pada dasarnya 

adalah aktifitas virtual yang dilakukan oleh Timses dalam Pligub Jatim melalui 

media sosial dengan menggunakan fasilitas berkecepatan tinggi yakni internet, atau 

yang terwkili dari akun @jatimsedulur dan @khofifah_emil_jatim1diinstagram 

terfokus pada pemanfaatan media sosialnya, dengan demikian pada sub bab ini 

peneliti memaparkan kajian internet baik secara historikal maupun konsep yang 

juga di kombinasikan dengan beberapa pemahaman tentang media sosial. Dewasa 

ini perkembangan teknologi semakin pesat, dengan demikian banyak hal yang dapat 

dikerjakan dengan mudah. Salah satunya dalam hal berkomunikasi. Jika dahulu 

kala orang berkomunikasi dengan bertatap muka secara langsung agar pesan yang 

disampaikan dapat diterima dengan baik, namun sekarang orang tidak harus 

bertatap muka secara langsung agar dapat berkomunikasi. Sehingga komunikasi 

dapat berlangsung lebih mudah dengan adanya teknologi, tentu dalam koteks ini 

adalah proses kampanye politik oleh masing-masing Timses Pemilihan Gubernur 

melalui media instagram yakni @jatimsedulur dan @khofifah_emil_jatim1.  
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Berbagai teknologi telah dikembangkan para ilmuwan agar memudahkan 

manusia dalam berkomunikasi. Mulai dari radio, telepon, televisi, hingga internet. 

Bahkan dengan kemajuan teknologi sekarang ini,orang dapat berkomunikasi 

dengan orang lain pada tiap detik. Baik itu dengan orang yang dikenal hingga orang 

yang tidak dikenal. Komunikasi tersebut bisa terjadi dengan dua arah maupun satu 

arah. Teknologi mulai dari radio hingga internet memungkinkan komunikasi yang 

sulit dilakukan menjadi bisa dilakukan. Salah satu dari sekian banyak temuan para 

ahli, yang fenomenal adalah media internet. 

Sementara menurut Reddick dan King (1996, h.100) “internet adalah suatu 

istilah yang digunakan untuk menggambarkan saling hubungan antara jaringan-

jaringan komputer yang sedemikian rupa, sehingga memungkinkan komputer- 

komputer itu berkomunikasi satu sama lain”. Internet mencakup puluhan ribu 

jaringan komputer yang saling terhubung untuk membentuk jaringan global, 

memungkinkan setiap computer pada suatu jaringan dapat berkomunikasi dengan 

komputer lain di jaringan lain . Internet memberikan banyak sekali manfaat, ada 

yang bisa memberikan manfaat baik dan buruk. Baik bila digunakan untuk 

pembelajaran informasi dan buruk bila digunakanuntuk hal yang berbau pornografi, 

informasi kekerasan, dan lain-lainnya yang negatif. 

Internet ini memungkinkan pengguna komputer di seluruh dunia untuk 

saling berkomunikasi dan berbagi informasi dengan cara saling mengirimkan email, 

menghubungkan komputer satu ke ke komputer yang lain, mengirim dan menerima 

file dalam bentuk teks, audio, video, membahasn topik tertentu 

pada newsgroup, website, social networking dan lain-lain. Internet dapat 
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menghubungkan orang dari berbagai belahan dunia baik itu yang belum mengenal 

atau yang sudah mengenal, baik itu dari suku, rasa atau agama yang berbeda, 

semuanya dapat berkomunikasi langsung melalui media internet. Sebab di dalam 

media internet memang banyak sarana pendukung bagi manusia untuk melakukan 

komunikasi. Seperti yang diungkapkan oleh Tracy (1991) dalam Reddick, internet 

adalah semacam jagad raya yang terus menerus berkembang memiliki geografi, 

‘cuaca’, dan budaya sendiri. Dalam dunia cyber ini, berbagai orang dalam penjuru 

dunia berkomunikasi melalui zona waktu yang berbeda tanpa saling bertatap muka, 

dan informasinya tersedia 24 jam sehari dari ribuan tempat (Reddick dan King 

1996, h.112).  

Salah satu bentuk baru dalam berkomunikasi yang ditawarkan dalam dunia 

internet adalah media sosial. Dimana dengan menggunakan media sosial dalam 

internet, pengguna bisa meluaskan perkataan ataupun hal yang dia alami.  Seperti 

yang diutarakan oleh Kaplan dan Haenlein, media sosial adalah “sebuah kelompok 

jaringan yang berbasiskan aplikasi dalam internet yang dibangun berdasar teknologi 

dan konsep web 2.0, sehingga dapat membuat pengguna (users) menciptakan dan 

mengganti konten yang disebarkan”. Istilah “web 2.0” digunakan secara khusus 

untuk menjelaskan teknologi semacam wikis, weblogs, dan media internet lainnya. 

Web 2.0 penting untuk media sosial karena mampu mempercepat pertumbuhan dari 

media sosial (Kaplan dan Haenlein, 2010, h.156). 

Karjaluoto (2008:2) mengungkapkan bahwa istilah media sosial 

menggambarkan sebuah media sehingga para pengguna dapat dengan mudah 

berpartisipasi dan memberi kontribusi di dalam media tersebut. Karakteristik umum 
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yang dimiliki setiap media sosial yaitu adanya keterbukaan dialog antar para 

pengguna. Sosial media dapat dirubah oleh waktu dan diatur ulang oleh 

penciptanya, atau dalam beberapa situs tertentu, dapat diubah oleh suatu komunitas. 

Selain itu sosial media juga menyediakan dan membentuk cara baru dalam 

berkomunikasi.  

Seperti diketahui, sebelum muncul dan populernya media sosial, 

kebanyakan orang berkomunikasi dengan cara sms atau telpon lewat handphone. 

Namun sekarang dengan adanya media sosial, orang cenderung berkomunikasi 

lewat layanan obrolan (chat) atau berkirim pesan lewat layanan yang tersedia di 

media sosial, Berdasarkan Karjaluoto (2008:4), media sosial ada 6 macam yaitu: 

Pertama adalah Blog (blogs or web blogs), yaitu sebuah website yang dapat 

digunakan untuk memasang tulisan, baik oleh satu orang atau kelompok, dan juga 

menyediakan ruang sehingga pembaca tulisan dapat memberi komentar. Banyak 

macam-macam blog di dunia, dan blog menjadi popular karena menyediakan 

perspektif yang utuh dan asli mengenai topik-topik tertentu. 

Kedua :  Forum (Forums), yaitu sebuah situs dimana beberapa pengguna 

(users) dapat menyusun topik dan mengomentari topik yang dibuat. Semua orang 

yang mengunjungi situs tersebut dapat memberikan komentar. Selain itu, biasanya 

forum ini dijadikan rujukan bagi mereka yang tertarik pada suatu topik. Contoh dari 

forum yang cukup popular adalah kaskus. Di dalam kaskus terdapat berbagai topik 

yang diciptakan oleh para pengguna situs atau diusulkan oleh para pengunjung situs 

tersebut. 
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Ketiga : Komunitas Konten (content communities), yaitu situs yang 

memungkinkan pengguna (users) untuk memasang atau menyebarkan konten. 

Konten yang dipasang dan disebarkan biasanya berupa video atau foto untuk 

bercerita dan berbagi. Beberapa situs ini menyediakan layanan untuk voting, 

sehingga pengunjung dapat ikut menentukan relevansi konten yang akan dipasang 

dan disebarkan. 

Keempat : Dunia virtual (virtual worlds), merupakan sebuah situs yang 

menyediakan dunia virtual bagi para pengunjungnya. Yaitu dunia yang seolah-olah 

nyata, dikarenakan pengunjung bisa saling berinteraksi dengan pengunjung lainnya, 

namun pada dasarnya dunia tersebut hanya ada di dalam internet. Salah satu contoh 

yang cukup popular dari dunia virtual adalah situs game on-line. Pengunjung dapat 

berinteraksi dan berjuang bersama dengan pengunjung lain atau dapat juga bersaing 

dengan pengunjung lain.  

Kelima : Wikis, yaitu situs penghasil data-data atau dokumen-dokumen. 

Dalam situs ini, pengunjung yang telah diterima sebagai pengguna (users) resmi 

dapat mengganti atau menambah konten yang ada dalam situs dengan sumber yang 

lebih baik. Wikipedia merupakan salah satu contoh dari situs wikis. 

Keenam :  Jejaring Sosial (social networks), yaitu komunitas virtual yang 

memungkinkan pengguna (users) untuk berkoneksi dengan pengguna (users) yang 

lainnya. Beberapa situs jejaring sosial dibuat untuk memperluas jaringan kelompok 

(contohnya Facebook), sementara yang lainnya dibuat berdasarkan wilayah tertentu 

saja (contohnya Linkedln).  
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Salah satu media sosial yang cukup popular yaitu jejaring sosial. Jejaring 

sosial merupakan struktur sosial yang terdiri dari elemen-elemen individual atau 

organisasi. Jejaring ini menunjukan jalan dimana mereka berhubungan karena 

kesamaan sosialitas, mulai dari mereka yang dikenal sehari-hari sampai dengan 

keluarga, setiap individu atau pengguna media sosial bebas memilih atau 

memosting apapun yang mereka inginkan untuk di share kepada pengguna media 

sosial lainnya. Konsep tersebut juga kemudian dilakukan oleh akun dari kedua 

Cagub Jatim dalam Pilgub 2018 dengan melakukan beberapa postingan foto 

maupun video melalui jejaring sosial, tujuannya menyampaikan pesan dan 

informasi terkait pasangan Cagub dan Cawagub nya.  

Dalam sebuah penelitian, metode kampanye politik dengan menggunakan 

media sosial yang dilakukan oleh Muninggar Sri Saraswati Berdasarkan 

serangkaian wawancara mendalam dengan para politisi kunci, juru kampanye, 

pengguna media sosial dan orang-orang media, keterlibatan industri kampanye 

politik dalam komodifikasi media sosial telah ditemukan. Komodifikasi yang 

demikian telah menghasilkan munculnya mobilisasi pengguna media sosial dan 

pengawasan media sosial yang ramai (Sarawaswati, 2018) 

Sedangkan sebuah studi yang berbasis di afrika Selatan, menunjukkan 

bahwa para pemilih memanfaatkan internet, teknologi seluler dan media sosial 

secara ekstensif. Ini lebih lanjut menunjukkan bahwa para pemilih bersedia untuk 

terlibat dan terlibat dalam isu-isu politik melalui media sosial. Kerangka kerja 

konseptual untuk penggunaan media sosial untuk pemasaran politik yang diusulkan 

pada akhir penelitian menunjukkan pertimbangan strategis, taktis dan operasional. 
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Strategi media sosial juga harus disinkronkan dengan upaya pemasaran lainnya 

(Kayode Ayankoya, 2015) 

Penyampaian pesan maupun informasi yang dilakukan oleh Timses 

Pemilihan Gubernur melalui media sosial tersebut bisa dikaitkan dengan teori 

Computer Mediated Communication (CMC). Computer Mediated Communication 

(CMC) ini merupakan konsep baru dalam bidang komunikasi. Konsep ini muncul 

sebagai hasil dari proses difusi inovasi dalam bidang teknologi komunikasi, 

terutama mengenai komunikasi melalui media baru, dalam konteks penelitian ini 

komunikasi melalui media baru bisa dimaknai dengan penggunaan media sosial 

untuk memberikan infomasi terkait kualitas ataupun elektabilitas masing-masing 

calon Gubernur ataupun Wakil Gubernur Jatim 2018. Secara lebih teknis 

(Darmawan, 2012:133) menjelaskan bahwa, Computer Mediated Communication 

(CMC) adalah aplikasi hasil difusi inovasi teknologi komunikasi berupa komputer 

yang dijadikan medium dalam proses komunikasi. CMC dapat dipandang sebagai 

suatu alih teknologi komunikasi yang membawa arahan pada pemakaian komputer 

sebagai media dalam mengolah ide/pesan dan informasi yang bersifat axiomatic 

(informasi yang sudah jelas kebenarannya).  

Terdapat lima jenis sistem media yang mendukung CMC secara verbal dan non 

verbal yaitu : Text, graphics, images, audio dan video. Lima jenis sistem media ini 

apabila dikaitkan dengan operasional instagram bisa diartikan atau didefiniskan : 

Text (tertulis) dan Audio (Narasi): sebagai bentuk caption (Keterangan), Graphics, 

Images, dan Video adalah bentuk nonverbal yang biasa di posting media sosial, 

dalam konteks penelitian ini tentu akun dari kedua Cagub Jatim dalam Pilgub 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

@jatimsedulur dan @khofifah_emil_jatim1 dalam setiap postingannya 

menunjukan dan meliputi lima jenis system media tersebut yakni teks diwakili 

dengan caption, grapic, image audio dan video juga adalah fiture yang memang 

tersedia di instagram. Lima jenis media ini digunakan untuk mendukung aktivitas 

komunikasi melalui internet yang disampaikan secara verbal maupun non verbal 

dan akan memberikan efek psikologis tertentu sesuai dengan keinginan dan 

ekspresi yang ingin ditampilkan pengguna internet (Wood dan Smith, 2005:390) 

2.3 Komunikasi Politik dalam Kampanya Politik  

 Komunikasi dan  Komunikasi politik peneliti paparkan di tinjuan pustaka 

ini dengan tujuan untuk memberikan gambaran kepada pembaca bagaimana 

sebenarnya konsep komunikasi politik dijalankan. Menurut Menurut (Raymond S. 

Ross,1974) dalam Jalaluddin Rakhmat, mendefinisikan komunikasi sebagai “a 

transactional process involving cognitive sorting, selecting and sharing of symbol 

in such a way as to help another elicit from his own experiences a meaning or 

responses similar to that intended by the source”. (proses transaksional yang 

meliputi pemisahan dan pemilihan bersama lambang secara kognitif sedemikian 

rupa sehingga membantu orang lain untuk mengeluarkan dari pengalamannya 

sendiri arti atau respons yang sama dengan yang dimaksud oleh sumber) (Rahmat, 

2005, h.13). 

 Secara sederhana, Harold D. Lasswell seperti yang dikutip oleh Sedjaja 

1993:7) menggambarkan komunikasi secara mudah dengan menjawab pertanyaan 

berikut “Who Says What in what chanel to whom with what effect?” (Siapa 

mengatakan apa dengan saluran apa kepada siapa dengan efek bagaimana?). Dalam 
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pandangan Bodiharjo Politik adalah kegiatan yang dilakukan suatu negara yang 

menyangkut proses menentukan tujuan dan melaksanakan tujuan tersebut. Menurut 

Meadow (1980:4) komunikasi politik merujuk pada “any exchange of syimbols or 

message that to significant extent have been shaped by, or have consequences for 

the functioning of political systems” (Segala bentuk pertukaran simbol atau 

pesanyang sampai tingkat tertentu dipengaruhi atau mempengaruhi berlakunya 

sistem politik).Pada dasarnya unsur komunikasi politik hampir sama dengan unsur 

komunikasi pada umumnya. Yaitu komunikator politik, pesan politik, saluran yang 

digunakan, komunikan politik dan efek dari pesan politik yang diharapkan. 

Pengertian Komunikasi Politik Menurut Nimmo, Politik berasal dari kata 

polis yang berarti negara, kota, yaitu secara totalitas merupakan kesatuan antara 

negara (kota) dan masyarakatnya. Kata polis ini berkembang menjadi politicos yang 

artinya kewarganegaraan. Dari kata politicos menjadi politera yang berarti hak hak 

kewarganegaraan (Nimmo, 2011:108).  

 Mengenai komunikasi politik ini (political communication) Kantaprawira, 

memfokuskan pada kegunaanya, yaitu untuk menghubungkan pikiran politik yang 

hidup dalam masyarakat, baik pikiran intra golongan, institusi, asosiasi, ataupun 

sektor kehidupan politik masyarakat dengan sektor kehidupan politik pemerintah. 

Dengan demikian segala pola pemikiran, ide atau upaya untuk mencapai pengaruh, 

hanya dengan komunikasi dapat tercapainya segala sesuatu yang diharapkan, 

karena pada hakikatnya segala pikiran atau ide dan kebijakan (policy) harus ada 

yang menyampaikan dan ada yang menerimanya, proses tersebut adalahproses 

komunikasi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 
 

Pengaruh media sosial dalam dunia politik khususnya dalam hal komunikasi 

politik, terutama dalam kampanye Pemilu (Chavez, 2012; Riaz, 2010; Stietglitz & 

Dang-Xuan, 2012). Penting bagi institusi politik untuk berpartisipasi aktif dalam 

komunikasi politik yang berbasiskan media sosial, terutama dalam kampanye 

Pemilu. Media sosial selanjutnya menggambarkan sebagai sarana ideal dan basis 

informasi untuk mengetahui opini publik tentang kebijakan dan posisi politik, selain 

untuk membangun dukungan komunitas kepada politisi yang tengah berkampanye. 

Sejumlah penelitian menunjukkan politisi di seluruh dunia telah mengadopsi media 

sosial untuk menjalin hubungan dengan konstituen, berdialog langsung dengan 

masyarakat dan membentuk diskusi politik. Kemampuan menciptakan ruang dialog 

antara politisi dengan publik serta menarik minat pemilih pemula/pemilih muda 

membuat media sosial semakin penting bagi politisi (Stieglitz & DangXuan, 2012).  

Dua penelitian diatas menggambarkan antusiasme pelaku politik 

menggunakan media sosial sebagai sarana dan upaya pemenanngan. Di Jawa timur 

terwakili dengan akun @jatimsedulur dan @khofifah_emil_jatim1 untuk masing-

masing kandidat. Dalam berbagai postingannya terlihat instagram sebagai media 

yang sangat ideal dalam penyampaian visi dan misi serta program yang siap 

disosialisasikan kepada masyarakat. Karna instagram memiliki fiture yang lengkap, 

yakni visual, audio visual dan tetap bisa dilengkapi dengan caption sebagai penguat 

kampanye politik. 

 Menurut Miriam budiardjo, politik adalah bermacam-macam kegiatan 

dalam suatu sistem politik (Negara) yang menyangkut proses menentukan 

tujuantujuan dari sistem itu dalam melaksanakan tujuan-tujuan. Politik adalah 
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kegiatan orang secara kolektif yang mengatur perbuatan mereka di dalam kondisi 

konflik sosial. Politik, seperti komunikasi adalah proses, dan seperti komunikasi, 

politik melibatkan pembicaraan. Komunikasi politik adalah kegiatan komunikasi 

yang dianggap memiliki konsekuensi - konsekuensi (aktual maupun potensial) yang 

mengatur perbuatan manusia di dalam kondisi-kondisi konflik. Komunikasi pada 

dasarnya memiliki definisi yang sama dengan arti komunikasi itu sendiri, hanya 

saja dalam komunikasi politik, jenis pesan yang disampaikan dalam proses 

komunikasi tersebut adalah hal-hal yang berkenaan dengan politik. Ada beragam 

saluran komunikasi politik, pada dasarnya saluran komunikasi politik sama dengan 

saluran komunikasi secara umum. Jadi, saluran komunikasi politik adalah alat 

sarana yang memudahkan penyampaian pesan politik. Saluran komunikasi politik 

tidak hanya mencakup alat, sarana, dan mekanisme seperti media cetak, radio, 

pesawat televisi, selebaran dan lain-lain. Dalam komunikasi politik saluran yang 

tidak kalah pentingnya adalah manusia itu sendiri, manusia sebagai otak perumusan 

pesan politik melalui sarana yang ada di media massa.  

Dilihat dari tujuan politik, maka hakikat komunikasi politik adalah upaya 

kelompok manusia yang mempunyai orientasi pemikiran politik atau ideology 

tertentu dalam rangka menguasai dan atau memperoleh kekuasaan, dengan 

kekuatan mana tujuan pemikiran politik dan ideology tersebut dapat diwujudkan. 

Lasswell, memandang orientasi komunikasi politik telah menjadikan dua hal sangat 

jelas: pertama, bahwa komunikasi politik selalu berorientasi pada nilai atau 

berusaha mencapai tujuan; nilainilai dan tujuan itu sendiri dibentuk di dalam dan 

oleh proses perilaku yang sesungguhnya merupakan suatu bagian; dan kedua, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

bahwa komunikai politik bertujuan menjangkau masa depan dan bersifat 

mengantisipasi serta berhubungan dengan masa lampau dan senantiasa 

memperhatikan kejadian masa lalu. 

Ada beberapa komponen penting yang terlibat dalam proses komunikasi 

politik seperti tergambar diatas.  

Pertama, komunikator dalam komunikasi politik, yaitu pihak yang 

memprakarsai dan mengarahkan suatu tindakan komunikasi. Seperti dalam 

peristiwa komunikasi pada umumnya, komunikator dalam komunikasi politik dapat 

dibedakan dalam wujud individu, lembaga, ataupun berupa kumpulan orang. Jika 

seorang tokoh, pejabat ataupun rakyat biasa, misalnya, bertindak sebagai sumber 

dalam suatu kegiatan komunikasi politik, maka dalam beberapa hal ia dapat dilihat 

sebagai sumber individual (individual source).Komunikator politik ini memainkan 

peran sosial yang utama, terutma dalam proses opini publik. Para pemimpin 

organisasi ataupun juru bicara partai-partai politik adalah pihak-pihak yang 

menciptakan opini publik karena mereka berhasi membuat gagasan yang mula-

mula ditolak, kemudian dipertimbangkan, dan akhirnya diterima publik. Karena 

itun, memnurut Nimmo, sikapnya terhadap khalayak serta martabat yang 

diberikannya kepada mereka sebagai manusia dapat mempengaruhi komunikasi 

yang dihasilkannya. Baik sebagai sumber individual maupun kolektif, setiap 

komunikator politik merupakan pihak potensial yang ikut menentukan arah 

sosialisasi, bentuk-bentuk partisipasi, serta polapola rekrutmen massa politik untuk 

mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya (Muhtadi, 2008:31). 
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Kedua, khalayak komunikator politik, yaitu peran penerima yang 

sebetulnya hanya bersifat sementara. Sebab, seperti konsep umum yang berlaku 

dalam komunikasi, ketika penerima itu memberikan feedback dalam sesuatu proses 

komunikasi politik, atau pada saat ia meneruskan pesan-pesan kepada khalayak lain 

dalam kesempatan komunikasi yang berbeda, maka pada saat itu peran penerima 

telah berubah menjadi sumber atau komunikator. Khalayak komunikasi politik 

dapat memberikan respon atau umpan balik, baik dalam bentuk pikiran, sikap 

maupun perilaku politik yang diperankannya (Muhtadi, 2008:33). 

Ketiga, saluran-saluran Komunikasi politik, yakni setiap pihak atau unsure 

yang memungkinkan sampainya pesan-pesan politik. Dalam ha-hal tetentu, 

memang terdapat fungsi ganda yang diperankan unsure-unsur tertentu dalam 

komunikasi. Misalnya dalam proses komunikasi politik, birokrasi dapat 

memerankan fungsi ganda. Di satu sisi, seperti telah dijelaskan diatas, ia berperan 

sebagai komunikator yang menyampaikan pesan-pesan yang berasal dari 

pemerintah; dan di sisi lain, ia juga dapat berperan sebagai saluran komunikasi bagi 

lewatnya informasi yang berasal dari khalayak masyarakat  (Muhtadi, 2008:33).  

Dari demikian, peneliti bisa memaknai bahwa komunikasi politik dapat 

disimpulkan sebagai suatu proses penyampaian pesan politik dari komunikator 

politik kepada khalayak dengan maksud mempengaruhi cara berpikir, pandangan 

dan wawasan dari khalayak yang menjadi komunikan atau sasaran politik. 

2.4 New Public Sphere Theory  
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Habermas (1997) menjelaskan bahwa tiap-tiap individu pada dasarnya 

merupakan individu yang private (independen), namun mereka muncul dan 

bergabung untuk mendiskusikan hal- hal yang menjadi perhatian publik atau 

kepentingan bersama. Ruang publik ini ditujukan sebagai arena diskusi dan mediasi 

antara masyarakat dan negara. Negara dalam hal ini dilakukan pemerintah 

membuka lapangan informasi mengenai kenegaraan agar bisa diakses warga negara 

sehingga aktifitas negara menjadi objek untuk dikritisi dan akhirnya akan 

membentuk opini publik.  

Datangnya era demokrasi digital membuat konsep tentang ruang publik 

dimaknai secara baru (redefinisi) yang melahirkan konsep ruang publik baru (new 

public sphere). Pada era digital, konsep tentang ruang publik dapat lebih beragam 

dimensinya, lebih luas cakupannya dan bertambah pula karaketristiknya. Ruang 

publik dalam pengertian ini memiliki dimensi yang tidak hanya nyata, namun juga 

maya. Cakupan ruang publik menjadi tidak hanya dalam sebuah ruang fisik, tapi 

juga ruang maya. Karakteristiknya pun menjadi lebih plural mengikuti diferensiasi 

karakteristik dunia maya.  

“Digital democracy could be defined as any electronic exchange in the 

democratic process, both from the citizens’ perspective and from the one of 

the politicians’ and the political system’s. It reflects, in this particular 

ambit, the tenden-cy towards substituting physical participation to 

politically significant events with using electronic communication means.”  

Seiring datangnya era demokrasi digital, partisipasi dalam segala bentuknya 

mulai bertransformasi ke dalam format digital, baik partisipasi dalam bentuk 

electoral activity, lobbying, organizational activity, contacting, maupun violence.  
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Partisipasi berupa kampanye saat ini banyak dilakukan secara online. 

Kampanye dilakukan dengan menyebarkan pamflet digital di media sosial, website, 

atau blog dari mereka yang memiliki kepentingan. Partisipasi online yang saat ini 

populer, merupakan partisipasi lanjutan dari dinamika bentuk-bentuk partisipasi era 

sebelumnya yang pernah ada, seperti penggunaan partisipasi melalui media 

konvensional seperti radio dan televisi. Kini, teknologi yang berkembang pesat 

menjadikan internet sebagai sarana efektif dalam berpartisipasi, salah satunya 

partisipasi di bidang politik. 

 Partisipasi politik merupakan komponen penting dalam suatu negara 

demokrasi. Tolak ukur dalam suatu pemilihan umum yang berjalan di negara 

demokrasi biasanya dilihat pada tingkat partisipasi masyarakatnya untuk ikut 

menggunakan hak suaranya. Pendapat lain menyatakan bahwa media sosial dengan 

sifatnya yang terbuka dan interaktif, merupakan bentuk baru dari partisipasi politik. 

Internet memiliki potensi untuk meningkatkan partisipasi politik dalam masyarakat 

demokratis. Teknologi informasi yang berkembang secara pesat di era digital saat 

ini, menghasilkan sebuah manfaat sosial yang dapat mendorong terjadinya 

partisipasi politik apabila konten atau informasi yang disajikan mengenai 

pengetahuan politik yang cenderung mengandung pesan persuasif atau ajakan.  

Partisipasi politik melalui media sosial sejatinya berbeda dalam banyak hal 

dibandingkan partisipasi melalui media- media tradisional. Salah satunya adalah 

melalui internet, individu dapat membangun hubungan yang lebih aktif terhadap 

lembaga-lembaga politik dan aktor politik hingga pada akhirnya mereka secara 

lebih terbuka dan bebas untuk mengekspresikan pendapat mereka. Internet dalam 
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hal ini media sosial dapat membawa elite politik dan masyarakat lebih dekat, 

sehingga lebih mudah dalam berkomunikasi dan menyampaikan pendapatnya 

kepada aktor politik atau lembaga politik.  

2.5 Tinjuan Tentang Analisis Isi   

Menurut Berelson & Kerlinger,1 analisis isi merupakan suatu metode untuk 

mempelajari dan menganalisis komunikasi secara sistematik, objektif, dan 

kuantitatif terhadap pesan yang tampak (Wimmer & Dominick). Sedangkan 

menurut Budd, analisis isi adalah suatu teknik sistematis untuk menganalisis isi 

pesan dan mengolah pesan atau suatu alat untuk mengobservasi dan menganalisis 

isi perilaku komunikasi yang terbuka dari komunikator yang dipilih. Prinsip analisis 

isi berdasarkan definisi di atas: 

a. Prinsip sistematik Ada perlakuan prosedur yang sama pada semua isi yang 

dianalisis. Periset tidak dibenarkan menganalisis hanya pada isi yang sesuai 

dengan perhatian dan minatnya, tetapi harus pada keseluruhan isi yang telah 

ditetapkan untuk diriset.  

b. Prinsip objektif Hasil analisis tergantung pada prosedur riset bukan pada 

orangnya. Kategori yang sama bila digunakan untuk isi yang sama dengan 

prosedur yang sama, maka hasilnya harus sama, walaupun risetnya beda.  

c. Prinsip isi yang nyata Yang diriset dan dianalisis adalah isi yang tersurat 

(tampak) bukan makna yang dirasakan periset. Perkara hasil akhir dari 

analisis nanti menunjukkan adanya sesuatu yang tersembunyi, hal itu sah-

sah saja. Namun semuanya bermula dari analisis terhadap isi yang tampak. 
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Penggunaan Analisis Isi mempunyai beberapa manfaat atau tujuan. McQuail 

dalam buku Mass Communication Theory mengatakan bahwa tujuan dilakukan 

analisis terhadap isi pesan komunikasi adalah 

1. Mendeskripsikan dan membuat perbandingan terhadap isi media;  

2. Membuat perbandingan antara isi media dengan realitas sosial;  

3. Isi media merupakan refleksi dari nilai-nilai sosial dan budaya serta sistem 

kepercayaan masyarakat;  

4. Mengetahui fungsi dan efek media;  

5. Mengevaluasi media performance;  

6. Mengetahui apakah ada bias media. 

Max Weber (dalam Eriyanto, 2013: 15) menuliskan bahwa analisis isi 

adalah sebuah metode penelitian dengan menggunakan seperangkat prosedur untuk 

membuat inferensi yang valid dari teks. Menurut Eriyanto (2010: 47) analisi 

deskriptif adalah analisis isi yang dimaksudkan untuk menggambarkan secara detail 

suatu pesan atau seuatu teks tertentu. Desain analisis ini tidak dimaksudkan untuk 

menguji suatu hipotesis tertentu atau menguji hubungan diantara variabel. Analisis 

isi semata untuk deskripsi, menggambarkan aspek-aspek dan karakteristik suatu 

pesan. 

Analisis isi (Content Analysis) adalah tekhnik penelitian untuk membuat 

inferensi – inferensi yang dapat ditiru (replicable), dan sahih data dengan 

memperhatikan konteksnya. Analisis isi berhubungan dengan komunikasi atau isi 

komunikasi. Logika dasar dalam komunikasi, bahwa setiap komunikasi selalu berisi 

pesan dalam sinyal komunikasinya itu, baik berupa verbal maupun nonverbal. 
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Sejauh ini, makna komuniaksi menjadi amat dominan dalam setiap peristiwa 

komunikasi (Krippendorff, 2004, h.7). 

Sebenarnya analisis isi komunikasi amat tua umurnya, setua umur manusia. 

Namun, panggunaan teknik ini diintoduksikan di bawah nama analisis isi (content 

analysis) dalam metode penelitian tidak setua umur penggunaan istilah tersebut. 

Tuanya umur penggunaan analisis isi dalam praktik kehiudupan menusia terjadi 

karena sejak ada manusia di dunia, manusia saling menganalisis makna komunikasi 

yang dilakukan antara satu dengan lainnya. Gagasan untuk menjadikan analisis isi 

sebagai teknik penelitian justru muncul dari orang seperti Bernard Berelson (1959). 

Ia telah menaruh banyak perhatian pada analisis isi. Berelson mendefinisikan 

analisis isi dengan: content anlysis is a research technique for the objective, 

systematic, and quantitative description of the manifest content of communication. 

Tekanan Berelson adalah menjadikan analisis isi sebagai teknik penelitian yang 

objektif, sistematis, dan deskripsi kuantitatif dari apa yang tampak dalam 

komunikasi. Kendatipun banyak kritik yang dapat kita sampaikan pada definisi 

Berlson sehubungan perkembangan analisis isi sampai hari ini, namun catatan 

mengenai objektif dan sistematik dalam menganalisis isi komunikasi yang tampak 

dalam komunikasi, menjadi amat penting utnuk dibicarakan saat ini (Krippendorff, 

2004, h.9) 

Analisis isi dapat di pergunakan pada teknik kuantitatif maupun kualitatif, 

tergantung pada sisi mana peneliti memanfaatkannya. Dalam penelitian kualitatif, 

Analisis Isi ditekankan pada bagaimana peneliti melihat keajekan isi komunikasi 
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secara kualitatif, pada bagaimana peneliti memaknakan isi komunikasi, membaca 

simbol-simbol, memaknakan isi interaksi simbolis yang terjadi dalam komunikasi. 

Walaupun analisis isi pada awalnya berkembang dengan metode kuantitatif. 

Namun, belakangan berkembang juga analisis isi yang menggunakan metode 

kulalitatif. Menurut Krippendorff, setidak-tidaknya ada 4 (empat) jenis analisis isi 

yang menggunakan pendekatan kualitatif.  

Pertama adalah analisis wacana (discourse analysis), secara sederhana 

analisis wacana mencoba memberikan pemaknaan lebih dari sekedar kata/frase atau 

kumpulan kata/frase yang ditulis oleh pengarang. Analisis wacana fokus pada 

bagaimana fenomena-fenomena partikular dimunculkan oleh pengarang teks. Salah 

satu penelitian yang pernah dilakukan dengan menggunkan analisis wacana adalah 

karya Van Dijk (1991) yang mencoba mempelajari bagaimana pers mengungkap 

masalah rasisme; kemunculan kaum mioritas, menjelaskan konflik antar etnis, dan 

mengumpulkan data tentang pemberian stereotipe (penilaian buruk kepada suatu 

kelompok). Selain penelitian itu juga terdapat penelitian tentang program berita dan 

dialog di TV Amerika Serikat yang memunculkan tetang fenomena partikular. 

Yaitu visi ideologi ekonomi Amerika Serikat. (Krippendorff, 2004, h.14). Dari 

penjelasan dan contoh yang diberikan oleh Krippendorff, kita dapat mengambil 

simpulan bahwa analisis wacana adalah pendekatan yang mencoba 

mengungkapkan nilai-nilai (values) yang berkembang dalam pemikiran si pembuat 

teks (dalam hal ini pers) untuk memberikan informasi atau wawasan tentang sesuatu 

hal yang prinsipil yang disampaikan secara tidak langsung (explicit). 
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Kedua adalah analisis retorika (rhetorical analysis). Analisis retorika 

berfokus kepada bagaimana pesan itu disampaikan serta dampak (langsung ataupun 

jangka panjang) yang dirasakan oleh para penerima pesan atau audiens. Peneliti 

yang menggunkan pendekatan ini harus mengidientifikasi elemen-elemen 

struktural, seperti; ungkapan, gaya argumentasi, serta gestur dsan penekanan dalam 

pidato. Diantara banyak penelitian analisis retorika, salah satunya adalah Kathleen 

Hall Jamieson’s book Packaging the Presidency (1984). Dalam buku itu dijelaskan 

tentang analisis retorika terhadap pidato-pidato presiden Amerika 

Serikat  (Krippendorff, 2004: 16). Dari penjabaran itu, kita dapat mengetahui bahwa 

analisis retorika berupaya untuk mencari aspek-aspek yang berpotensi untuk 

memengaruhi sikap audiens dari penyampaian langsung (pidato, ceramah, dll). 

Ketiga adalah analisis isi etnografis (ethnographic content analysis). 

Analisis ini dimunculkan oleh Altheide (1987). Walaupun terkesan sangat 

kualitiatif-antropologis, pendekatan ini tidak menghindari cara yang bersifat 

kuantitatif namun malah mendukung penghitungan data dari analisis isi dengan 

tulisan. Pendekatan ini dikerjakan dengan deskripsi narasi memfokuskan pada 

situasi yang berkembang, setting/kondisi, gaya, gambar, makna, dan gagasan 

penting agar dikenali/dipahami oleh aktor atau pembicara secara kompleks 

(Krippendorff, 2004, h.17) 

Keempat adalah analisis percakapan (conversation analysis). analisis ini 

dkerjakan diawali dengan merekam percakapan dengan setting dan tujuan yang 

biasa/umum. Selanjutnya hasil rekaman itu di analisa lebih dalam menjadi 

konstruksi kolaboratif. Analisis ini digeluti pertama akali oleh Harvey Sack (1974) 
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yang menganalisis tentang lawakan (jokes) yang mengkonsturksi kolaborasi 

dari  komunikator dengan judul History 17 (Krippendorff, 2004, h.17). 

Walaupun kita dapat melihat bahwa analisis isi dapat terdiri dari dua 

pendekatan yaitu kuantitatif dan kulaitatif, namun Krippendorff menyarankan 

untuk tidak mendikotomikan diantara keduanya. Menurutnya, memisahkan 

keduanya adalah sebuah kesalahan. Secara eksplisit dan objektif penelitian ini 

memproses data dengan pengkodingan dan menghitungnya, cara ini popular di 

dalam pendekatan kuantitatif. Namun jangan lupa, kita juga menganalisis konteks 

yang ini merupakan tradisi kualitiatif. Dengan begitu, analisis isi adalah jenis 

penelitian yang dapat menggunakan  pendekatan mix-method. 

Untuk lebih lanjut memahami prosedur penelitian analisis isi dengan kedua 

pendekatan sebagaimana dijelaskan di atas, Krippendorff memberikan gambaran 

mengenai tahapan-tahapan yang ada di dalam penelitian ini. Ia membuat skema 

penelilitan analisis isi ke dalam 6 tahapan, yaitu: Unitizing (peng-unit-an), 

Sampling (pe-nyamling-an), Recording/coding (perekaman/koding), 

Reducing (pengurangan) data atau penyederhanaan data 

Abductively,  inferring (pengambilan simpulan); bersandar kepada analisa konstuk 

dengan berdasar pada konteks yang dipilih, Naratting (penarasian) atas jawaban 

dari pertanyaaan penelitian. 

Unitizing, adalah upaya untuk mengambil data yang tepat dengan 

kepentingan penelitian yang mencakup teks, gambar, suara, dan data-data lain yang 

dapat diobservasi lebih lanjut. Unit adalah keseluruhan yang dianggap istimewa dan 

menarik oleh analis yang merupakan elemen independen. Unit adalah objek 
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penelitian yang dapat diukur dan dinilai dengan jelas, oleh karenanya harus 

memilah sesuai dengan pertanyaan penelitian yang telah dibuat. 

Sampling, adalah cara analis untuk menyederhanakan penelitian dengan 

membatasi observasi yang merangkum semua jenis unit yang ada. Dengan 

demikian terkumpullah unit-unit yang memiliki tema/karakter yang sama. Dalam 

pendekatan kualitatif, sampel tidak harus digambarkan dengan proyeksi statistik. 

Dalam perdekatan ini kutipan-kutipan serta contoh-contoh, memiliki fungsi yang 

sama sebagai sampel. Sampel dalam bentuk ini digunakan untuk mendukung atas 

pernyataan inti dari peneliti. 

Recording, dalam tahap ini peneliti mencoba menjembatani jarak (gap) 

antara unit yang ditemukan dengan pembacanya. Perekamaan di sini dimaksudkan 

bahwa unit-unit dapat dimainkan/digunakan berulang ulang tanpa harus mengubah 

makna. Kita mengetahui bahwa setiap rentang waktu memiliki pandangan umum 

yang berbeda. Olehkarenanya recording berfungsi untuk menjelaskan kepada 

pembaca/pengguna data untuk dihantarkan kepada situasi yang berkembang pada 

waktu unit itu muncul dengan menggunakan penjelasan naratif dan atau gambar 

pendukung. Dengan demikian penjelasan atas analisis isi haruslah tahan lama dapat 

bertahan disetiap waktu 

Reducing, tahap ini dibutuhkan untuk penyediaan data yang effisien. Secara 

sederhana unit-unit yang disediakan dapat disandarkan dari tingkat frekuensinya. 

Dengan begitu hasil dari pengumpulan unit dapat tersedia lebih singkat, padat, dan 

jelas. 
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Inferring, tahap ini mencoba menanalisa data lebih jauh, yaitu dengan 

mencari makna data unit-unti yang ada. Dengan begitu, tahap ini akan 

menjembatanai antara sejumlah data deskriptif dengan pemaknaan, penyebab, 

mengarah, atau bahkan memprovokasi para audience/pengguna teks. Inferring, 

bukan hanya berarti deduktif atau induktif, namun mencoba mengungakap konteks 

yang ada dengan menggunkan konstruksi analitis (analitical construct). Konstuksi 

analitis befngsi untuk memberikan model hubungan antara teks dan kesimpulan 

yang dituju. Dengan begitu, konstuksi analitis harus menggunkan bantuan teori, 

konsepsi yang sudah memiliki kebasahan dalam dunia akademis. 

Naratting, merupakan tahan yang terakhir. Narasi merupakan upaya untung 

menjawab pertanyaan penelitian. Dalam narasi biasanya juga berisi informasi-

informasi penting bagi pengguna penelitian agar mereka lebih paham atau lebih 

lanjut dapat mengambil keputusan berdasarkan hasil penelitian yang ada. 

Selain itu penggunaan analisis isi tidak berbeda dengan penelitian kualitatif 

lainnya. Hanya saja, karena teknik ini dapat digunakan pada pendekatan yang 

berbeda (baik kuantitatif maupun kualitatif), maka penggunaan analisis isi 

tergantung pada kedua pendekatan itu. Penggunaan analisis isi untuk penelitian 

kualitatif tidak jauh berbeda dengan pendekatan lainnya. Awal mula harus ada 

fenomena komunikasi yang dapat diamati, dalam arti bahwa peneliti harus lebih 

dulu dapat merumuskan dengan tepat apa yang ingin diteliti dan semua tindkan 

harus didasarkan pada tujuan tersebut. 

2.6 Penelitian Terdahulu  
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Kampanya politik dalam pilkada memiliki pengaruh yang cukup besar 

terhadap perilaku memilih masyarakat, hal ini telah diungkapkan dalam berbagai 

penelitian yang telah dilakukan. Penelitian Yoma Bagus pamungkas (2011) tentang 

pengaruh iklan politik dalam pemilukada terhadap sikap pemilih (studi tentang 

iklan versi “lanjutkan” H. fadeli yang ditayangkan JTV dan Citra TV pada 

masyarakat kelurahan Tlogoanyar, kabupaten Lamongan, menyimpulkan bahwa 

pengaruh iklan politik terhadap sikap pemilih di Kelurahan Tlogoanyar pada 

Pemilukada Lamongan 2010 adalah sebesar 48,4 persen dan sisanya sebesar 51,6 

persen dipengaruhi oleh faktor lain 

Penelitian Yuriewaty Pasoreh (2011) tentang pengaruh iklan politik di RCTI 

terhadap partisipasi pemilih pemula pada pemilihan presiden 2009 di Kelurahan 

Bahu Kota Manado, menyimpulkan bahwa ada hubungan signifikan antara iklan 

politik di RCTI terhadap partipasi pemilih pemula pada pemilihan presiden 2009 di 

Kelurahan bahu menunjukkan hubungan dimana iklan politik di RCTI berhubungan 

dengan partisipasi pemilih pemula sebagai mana yang telah diuji meskipun yang 

mendominasinya adalah variable lain yang tidak diteliti, tapi iklan politik 

membantu memberikan informasi pada khalayak pemilih khususnya pemula.  

Penelitian Adi Baiquni (2009) tentang pengaruh tingkat pengetahuan 

tentang iklan politik terhadap sikap politik pemilih pemula di kecamatan Klojen 

Kota Malang, menyimpulkan bahwa bahwa bahwa: (a) pasangan kandidat (2) SBY-

Boediono yang paling banyak diketahui dan dipahami iklan politik televisinya oleh 

pemilih pemula kota Malang; (b) pasangan kandidat (2) SBYBoediono yang paling 

banyak mendapat dukungan dan dipilih pemilih pemula kota Malang berdasarkan 
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pengaruh tingkat pengetahuan iklan politik televisinya; (c) hanya pasangan nomer 

urut (2) SBYBoediono yang tingkat pengetahuan iklan politik televisi pemilih 

pemula berpengaruh dan cukup efektif dalam menggerakkan dan mempengaruhi 

sikap politik pemilih pemula untuk dapat memilihnya dalam Pilpres 8 Juli 2009. 

Kesimpulan tersebut diperoleh dari hasil nilai t-hitung lebih besar t-tabel 

(3,103>1,987) atau signifikansi t lebih besar atau sama dengan dari 5% (0,003) 

Ketiga penelitian terdahulu tersebut peneliti pilih sebagai bahan acuan hasil 

dan metode penalitian untuk membedakan dengan penelitian ini, peneiliti sengaja 

memilih penelitian dari media konvesional dan bukan media sosia agar nantinya 

peneliti mengetahui perbedaan hasil yang dicapai. Selain itu peneliti juga 

membedakan dari sisi metode penelitian, dari ketiga penelitian tersebut tidak ada 

yang menggunakan metode analisis isi, dengan demikian penelitian ini memiliki 

fokus pada konten dan pesan yang disampiakan bukan dari pendapat audience atau 

pemilih. 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No Nama Peneliti Judul Metode Hasil Pemelitian 

 Yoma Bagus 

pamungkas 

(2011) 

pengaruh iklan politik 

dalam pemilukada 

terhadap sikap pemilih 

(studi tentang iklan 

versi “lanjutkan” H. 

Kuantitaif pengaruh iklan politik terhadap 

sikap pemilih di Kelurahan 

Tlogoanyar pada Pemilukada 

Lamongan 2010 adalah sebesar 

48,4 persen dan sisanya sebesar 
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fadeli yang 

ditayangkan JTV dan 

Citra TV pada 

masyarakat kelurahan 

Tlogoanyar, 

kabupaten Lamongan 

51,6 persen dipengaruhi oleh 

faktor lain 

 Yuriewaty 

Pasoreh (2011) 

pengaruh iklan politik 

di RCTI terhadap 

partisipasi pemilih 

pemula pada 

pemilihan presiden 

2009 di Kelurahan 

Bahu Kota Manado 

Kuantitaif ada hubungan signifikan antara 

iklan politik di RCTI terhadap 

partipasi pemilih pemula pada 

pemilihan presiden 2009 di 

Kelurahan bahu menunjukkan 

hubungan dimana iklan politik di 

RCTI berhubungan dengan 

partisipasi pemilih pemula 

sebagai mana yang telah diuji 

meskipun yang mendominasinya 

adalah variable lain yang tidak 

diteliti, tapi iklan politik 

membantu memberikan 

informasi pada khalayak pemilih 

khususnya pemula. 
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 Adi Baiquni 

(2009) 

pengaruh tingkat 

pengetahuan tentang 

iklan politik terhadap 

sikap politik pemilih 

pemula di kecamatan 

Klojen Kota Malang 

Kuantitaif  Kesimpulan tersebut diperoleh 

dari hasil nilai t-hitung lebih 

besar t-tabel (3,103>1,987) atau 

signifikansi t lebih besar atau 

sama dengan dari 5% (0,003) 
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2.7 Kerangka Pemikiran  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemilihan Gubernur dan Wakil 

gubernur Jawa Timur 2018 

Khofifah dan Emil  Gus Ipul dan Mbak Putih 

Media sosial Instagram   

@Khofifah_emil_jatim

1  

@jatimsedulur  

Analisis Isi    

Kesimpulan    
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Tipe Penelitian  

 Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian 

kualitatif yang bersifat deskriptif. Menurut Bogdan dan Taylor (1975) dalam 

Moleong (2004, h.3) mengemukakan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian 

yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orangorang dan 

perilaku yang dapat diamati. Metode penelitian kualitatif menjelaskan bahwa 

pengetahuan tidak mempunyai sifat yang objektif dan sifat yang tetap, melainkan 

bersifat interpretif. Komunikatornya bersifat aktif, kreatif, dan memiliki kemauan 

bebas dan perilaku (komunikasi) secara internal dikendalikan oleh individu 

(Mulyana, 2004, h.147). 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan paradigma konstuktivis. 

Paradigma konstruktivis, yaitu paradigma yang hampir merupakan antitesis dari 

paham yang meletakkan pengamatan dan objektivitas dalam menemukan suatu 

realitas atau ilmu pengetahuan. Paradigma ini memandang ilmu sosial sebagai 

analisis sistematis terhadap socially meaningful action melalui pengamatan 

langsung dan terperinci terhadap perilaku sosial yang bersangkutan menciptakan 

dan memelihara atau mengelola dunia sosial mereka (Hidayat, 2003, h.34) 

Paradigma ini memandang bahwa kenyataan itu hasil konstruksi atau 

bentukan dari manusia itu sendiri. Kenyataan itu bersifat ganda, dapat dibentuk, dan 

merupakan satu keutuhan. Kenyataan ada sebagai hasil bentukan dari kemampuan 
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berpikir seseorang. Pengetahuan hasil bentukan manusia itu tidak bersifat tetap 

tetapi berkembang terus. Penelitian kualitatif berlandaskan paradigma 

konstruktivisme yang berpandangan bahwa pengetahuan itu bukan hanya 

merupakan hasil pengalaman terhadap fakta, tetapi juga merupakan hasil konstruksi 

pemikiran subjek yang diteliti. Pengenalan manusia terhadap realitas sosial 

berpusat pada subjek dan bukan pada objek, hal ini berarti bahwa ilmu pengetahuan 

bukan hasil pengalaman semata, tetapi merupakan juga hasil konstruksi oleh 

pemikiran. Berdasarkan hal tersebut maka peneliti menggunakan paradigma 

konstruktivism untuk memahami permasalahan yang akan dikaji pada penelitian 

tentang kampanye politik melalui media sosial melalui analisis isi kualitatif. 

3.2 Metode Penelitian  

 Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

analisis isi kualitatif. Analisis isi media kualitatif lebih banyak dipakai untuk 

meneliti dokumen yang dapat berupa teks, gambar, simbol dan sebagainya untuk 

memahami budaya dari suatu konteks sosial tertentu. Dalam analisis isi media 

kualitatif semua jenis data atau dokumen yang dianalisis lebih cenderung disebut 

dengan istilah “text” apapun bentuknya gambar, tanda, simbol, gambar bergerak, 

dan sebagainya. Atau dengan kata lain yang disebut dokumen dalam analisis isi 

kualitatif ini adalah wujud dari representasi simbolik yang dapat direkam/ 

didokumentasikan atau disimpan untuk dianalisis.  

 Analisis isi media kualitatif ini merujuk pada metode analisis yang integratif 

dan lebih secara konseptual untuk menemukan, mengidentifikasi, mengolah, dan 

menganalisis dokumen untuk memahami makna, signifikansi, dan relevansinya 
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(Bungin, 2001, h.203). Menurut Kriyantono, analisis isi kualitatif adalah suatu 

analisis isi yang lebih mendalam dan detail untuk memahami produk isi media dan 

mampu menghubungkannya dengan konteks sosial atau realitas yang terjadi 

sewaktu pesan dibuat. Karena semua pesan (teks, simbol, gambar dan sebagainya) 

adalah produk sosial dan budaya masyarakat. Analisis isi kualitatif bersifat 

sistematis, analitis tapi tidak kaku seperti dalam analisis isi kuantitatif. Kategorisasi 

dipakai hanya sebagai guide, diperbolehkan konsep-konsep atau kategorisasi yang 

lain muncul selama proses riset (Kriyantono, 2006, h.247). 

 Metode analisis isi adalah suatu teknik penelitian untuk membuat 

inferensiinferensi yang dapat ditiru (replicable) dan sahih data dengan 

memperhatikan konteksnya. Analisis isi adalah sebuah metode non-reaktif. Maksud 

non-reaktif adalah tidak melibatkan interaksi subjek karena metode analisis isi 

digunakan untuk meneliti objek tidak hidup, seperti dokumen-dokumen, catatan-

catatan, hasil rekaman, pidato, buku dan film (Krippendorf,1991,h.15).  

 Dengan sifatnya yang non-reaktif akan menghindari hal-hal yang bersifat 

subjektif (pengaruh emosional) akal yang direkayasa, dengan demikian metode 

penelitian ini mencoba menganalisa pesan kampanye politik disosial media sebagai 

objek penelitiannya. Di dalam metode analisis isi didefinisikan suatu metode untuk 

mempelajari dan menganalisa komunikasi secara sistematik, objektif dan nyata 

terhadap pesan yang tampak (Bungin, 2003, h.134-135) 

 

3.3 Fokus Penelitian 
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Fokus penelitian yang harus diamati dalam suatu penelitian yang bersifat 

kualitatif. Hal ini untuk membatasi ruang lingkup penelitian yang akan dilakukan 

dan memegang peranan yang penting dalam memandu serta mengarahkan jalannya 

suatu penelitian. Menurut Moloeng (2002), fokus penelitian di maksudkan untuk 

membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan yang tidak relevan, 

agar tidak di masukkan ke dalam sejumlah data yang sedang di kumpulkan, 

walaupun data itu menarik. Fokus penelitian ini adalah pemaknaan peneliti pada 

media social instagram dari akun @jatimsedulur dan @khofifah_emil_jatim1 

dalam penyampaian kampanye politik saat Pemilihan Gubernur 2018 

3.4 Ruang Lingkup dan Unit Analisis Penelitian 

  Ruang lingkup penelitian ini adalah media social instagram @jatimsedulur 

dan @khofifah_emil_jatim1 yang digunakan dalam penyampaian pesan kampanye 

politik. Modia sosial instagram tersebut adalah yang telah dipilih sebagai ruang 

lingkup penelitian, selanjutnya kemudian dilakukan proses koding oleh peneliti 

untuk diketahui kemunculan konten kampanye politik nya yang dpilih oleh peneliti 

dari postingan-postingan kedua akun tersebut.   

 Dalam Eriyanto (2011, h.58) langkah awal yang penting dalam analisis isi 

ialah menentukan unit analisis. Krippendorff (2007, h.97), mendefinisikan unit 

analisis sebagai apa yang diobservasi, dicatat dan dianggap sebagai data, 

memisahkan menurut batas-batasnya dan mengidentifikasi untuk analisis 

berikutnya. Unit analisis dalam penelitian ini adalah keseluruhan pesan kampanye 

politik yang terdapat dalam media social instagram dari sisi audio (Narasi) dan 

visual yang diamati yakni berhubungan dengan kampanye politik 
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3.5 Sumber Data 

Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat 

menggunakan sumber primer dan sumber skunder. Sumber primer adalah sumber 

data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan data sekunder 

merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data 

(Sugiyono, 2015:137). Data yang  peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah 

melalui postingan akun @jatimsedulur dan @Khofifah_emil_jatim 1 di instagram. 

Selain itu peneliti juga menggunakan data  yang didapatkan melalui sumber tidak 

langsung, yaitu melalui literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian ini 

seperti buku, jurnal, dan internet yang terkit tentang analisis isi kampanya politik 

melalui media sosial. 

3.6. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Dalam menentukan lokasi penelitian Moleong (2002, h.86) menyatakan 

cara terbaik ditempuh dengan jalan mempertimbangkan teori subtantif dan 

menjajaki lapangan untuk mencari kesesuaian dengan kenyataan yang ada di 

lapangan sementara itu keterbatasan geografi dan praktis seperti waktu, biaya, 

tenaga perlu juga dijadikan pertimbangan dalam penentuan lokasi peneliti. Lokasi 

penelitian adalah dimana peneliti dapat menangkap keadaan yang sebenarnya dari 

objek yang di teliti. Aktivitas penelitian ini akan dilaksanakan 12 Mei-12Juni 2019. 

3.7 Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data 

  Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi, yaitu 

mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, 
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surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya 

(Suharsimi, 2006:231).  

  Pada penelitian ini, peneliti menggunakan cara dalam pengumpulan data, 

yaitu : Data primer, teknik pengumpulan data berupa dokumentasi dari konten yang 

telah di upload ke akun instagram masing-masing calon dalam penyampaian 

kampanye politik Pemilihan Gubernur 2018. 

Langkah yang dilakukan untuk menganalisa data dalam penelitian ini adalah 

melihat dan mengamati konten yang telah di upload ke akun instagram masing-

masing calon dalam penyampaian kampanye politik Pemilihan Gubernur 2018. 

yang sudah diunduh untuk memperoleh data berupa audio dan visual yang 

mengandung kampanye politik. selanjutnya untuk mempermudah analisis nya  

maka dibuat lembar kerja analisi seperti contoh dibawah, kemudian data-data yang 

masuk ke lembar koding akan dilakukan analisa secara deskriptif. 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3.1 

Lembar Analisis Peneliti  

Konten Upload di Instagram Komponen 

Shot Setting Capture 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 
 

    

. 

3.8 STRUKTUR KATEGORISASI 

Berdasarkan kajian pustaka yang telah di jelaskan berfungsi untuk 

mengklarifikasikan isi media gunanya sebagai batasan dalam topic penelitian. 

Tahapan penting pengukuran dalam analisis isi adalah menyusun kategori, karena 

kategori berhubungan dengan bagaimana isi (content) yang kita kategorikan. 

Menyusun kategori paling tidak terdapat tiga prinsip penting dalam penyusunan 

kategori: 

1. Terpisah satu sama lain (mutually exclusive) yakni unit analisis 

hanya dapat diletakkan ke dalam satu dan hanya satu kategori jika 

tidak maka peneliti harus merevisinya, 

2. Lengkap (exhaustive) , perangkat penajaman pada objek penelitian 

3. Reliable adalah memiliki ketepatan kategori untuk masing-masing 

unit analisis dan tingkat representatifitas yang tinggi (Eriyanto, 

2011:202-208). 

Adapun Struktur kategorisasi dalam penelelitian ini meliputi sebagai berikut 

:  

1. Attention (perhatian), kampanya politik harus menarik perhatian 

khalayak sasarannya, baik pembaca, pendengar, atau pemirsa. 

Atau dalam konteks iklan politik tersebut bisa dibuat contoh 

sebagai berikut : Menjelaskan Program kerja  
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2. Interest kampanya politik harus memikat atau memberikan efek 

minat pada pemilih. Dengan demikian penggunaan kata-kata 

atau kalimat pembuka sebaiknya dapat merangsang orang untuk 

tahu lebih lanjut. Misal : Tagline atau caption  

3. Desire, kampanya politik harus mempertimbangkan kebutuhan 

harapan atau keinginan mereka untuk memiliki, memakai atau 

melakukan sesuatu harus dibangkitkan.  

4. Action, kampanya politik harus memgandung konten agar 

pemilih melakukan sebuah tindakan secara langsung, sebagai 

sebuah contoh : memberikan respon terhadap konten yang 

diposting 

3.9  Tehnik Keabsahan Data 

Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain digunakan 

untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang 

mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari 

tubuh pengetahuan penelitian kualitatif (Moleong, 2002:170).  

Untuk menguji keabsahan data dalam penelitian ini, maka peneliti 

menggunakan metode triangulasi. Menurut Lexy J. Moleong triangulasi adalah 

"teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar 

data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu" 

(Moleong, 2002:178). Dalam penelitian ini, teknik triangulasi dilakukan dengan 

sumber data dari akun instagram @jatimsedulur dan @khofifah_emil_jatim1 

tentang kampanya politik mealui media sosial.  
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Menurut Patton seperti yang dikutip Lexy J. Moleong teknik triangulasi 

yang dilakukan dengan sumber yaitu “dengan membandingkan dan mengecek balik 

derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang 

berbeda dalam metode kualitatif, dan hal ini dapat dicapai dengan: Pertama, 

membandingkan data hasil pengamatan. Kedua, membandingkan di suatu dokumen 

yang berkaitan” (Moleong, 2002:178). Dalam konteks ini langkah pertama dan 

langkah kedua dilakukan peneliti dengan membandingkan isi konten instagram 

akun @jatimsedulur dan @khofifah_emil_jatim1kemudian melakukan pengarsipan 

yang kemudian dilakukan analisa data dengan kategorisasi terkait kampanya 

politik.  
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BAB IV 

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA 

 Dalam bab ini peneliti akan memeparkan dua pembahasan yakni tentang 

penyajian dan analisis data. Penyajian data di bab ini adalah keseluruhan 

screencapture iklan kampanye politik Pemilihan Gubernur 2018 di Instagram yakni 

dari akun @jatimsedulur dan @khofifah_emil_jatim1  yang disesuaikan dengan 

tabel kerja analisis. Selanjutnya peneliti menganalisis data tersebut sesuai dengan 

konten  yang megandung kampanya politik di sub bab selanjutnya. 

4.1 Penyajian Data  

4.1.1 Profil Cagub dan Cawagub Jatim 2018 

4.1.1.1Khofifah dan Emil 

Dra. Hj. Khofifah Indar Parawansa, M.Si. (lahir di Surabaya, Jawa 

Timur, 19 Mei 1965; umur 54 tahun). Ia pernah menjabat sebagai Menteri Sosial 

Indonesia ke-27 yang menjabat sejak tanggal 27 Oktober 2014 hingga 17 Januari 

2018. Ia juga adalah Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan ke-5 pada Kabinet 

Persatuan Nasional. Ia meraih gelar sarjana pada tahun 1990 dari Fakultas Ilmu 

Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga, Surabaya. Pada 26 Oktober 2014, ia 

dipilih oleh Presiden Jokowi untuk menjadi Menteri Sosial (2014-2019). Pada 

tanggal 27 Oktober 2014, ia dipilih oleh Presiden Joko Widodo untuk 

menjadi Menteri Sosial dalam Kabinet Kerja. Pada tanggal 17 Januari 2018, 

Khofifah mengundurkan diri dari jabatannya karena mengikuti Pilgub Jawa Timur 

2018 dan digantikan oleh Idrus Marham. Pada tahun 2018, Khofifah 
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mengikuti Pemilihan umum Gubernur Jawa Timur 2018berpasangan dengan Emil 

Elestianto Dardak (Emil Dardak), Bupati Trenggalek. Pasangan Khofifah-Emil 

didukung oleh Partai Demokrat, Partai Golkar, PAN, PPP, Partai NasDem, 

dan Partai Hanura 

Dr. H. Emil Elestianto Dardak, M.Sc. atau Emil Dardak (lahir di Jakarta, 20 

Mei 1984; umur 35 tahun) adalah seorang politikus, penyanyi dan eksekutif muda 

Indonesia. Ia adalah Wakil Gubernur Jawa Timur yang menjabat sejak 13 Februari 

2019. Emil pernah menjabat sebagai Bupati Trenggaleksejak 17 Februari 2016 

hingga 12 Februari 2019. Emil yang berpasangan dengan Wakil Bupati, Mochamad 

Nur Arifin, memenangkan Pemilihan umum Bupati Trenggalek tahun 2015 dengan 

perolehan suara sebanyak 292.248 suara atau sekitar 76,28 persen. Ia dan 

Mochamad Nur Arifin menjadi pasangan termuda pada pilkada serentak 2015. Ia 

menjadi peraih gelar Doktor Ekonomi Pembangunan termuda di Jepang 

dari Ritsumeikan Asia Pacific University pada usia 22 tahun.  

Pada tahun 2001 atau saat berusia 17 tahun, Emil Dardak memperoleh gelar 

diploma dari Melbourne Institute of Business and Technology. Emil kemudian 

meneruskan pendidikan S1 di Universitas New South Wales, Australia. Sedangkan 

gelar S2 dan S3 didapatkan dari Ritsumeikan Asia Pacific University, Jepang. Pada 

tahun 2001-2003, Emil menjadi World Bank Officer di Jakarta, dan Media Analysis 

Consultant di Ogilvy. Puncak karier Emil dicapai saat didaulat menjadi Chief 

Business Development and Communication-Executive Vice President di PT 

Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) 

Gambar 4.1 
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Pasanagan kandidat 01 (Jatim1) 

 

 

Pada tanggal 27 Juli 2015, Emil bersama dengan Mochamad Nur Arifin 

mendaftarkan diri menjadi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek ke 

KPUD Kabupaten Trenggalek untuk ikut berkompetisipada Pemilihan Kepala 

Daerah Serentak 2015 tanggal 9 Desember 2015. Mereka dicalonkan oleh koalisi 

tujuh partai politik, yakni Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai 

Golkar, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Demokrasi Indonesia 

Perjuangan, Partai Hati Nurani Rakyat, dan Partai Persatuan Pembangunan. 

Menurut hasil resmi KPUD Trenggalek, Emil menang terhadap lawannya yang juga 

mantan Wakil Bupati Trenggalek, pasangan Kholiq-Priyo dengan perolehan suara 

sebanyak 292.248 suara atau sekitar 76,28 persen.  Pada tahun 2018, Emil Dardak 

mengikuti Pemilihan umum Gubernur Jawa Timur 2018 berpasangan 

dengan Khofifah Indar Parawansa, Menteri Sosial RI periode 2014-2018. Pasangan 
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Khofifah-Emil didukung oleh Partai Demokrat, Golkar, PPP, Partai NasDem, PAN, 

dan Hanura 

4.1.1.1 Gus Ipul dan Mbak Putih  

Drs. H. Saifullah Yusuf (lahir di Pasuruan, Jawa Timur, 28 Agustus 1964; 

umur 54 tahun) adalah birokrat dan politisi berkebangsaan Indonesia. Ia adalah 

Wakil Gubernur Jawa Timur yang menjabat sejak 12 Februari 2009 hingga 12 

Februari 2019. Saifullah Yusuf pernah menjabat sebagai Menteri Pembangunan 

Daerah Tertinggal Indonesiasejak Oktober 2004 hingga Mei 2007. Ia akrab 

dipanggil Gus Ipul. 

Ia menyelesaikan pendidikan sarjananya di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik 

(FISIP), Universitas Nasional, Jakartapada tahun 1985Saifullah Yusuf mengawali 

kariernya melalui organisasi GP Ansor. Ia menjadi ketua umum GP Ansor selama 

dua periode yaitu 2000-2005 dan dilanjutkan 2005-2010. Sebelumnya juga ia 

menjadi plh Ketua Umum GP Ansor menggantikan Iqbal Assegaf yang meninggal 

dunia tahun 1999. Setelah selesai menjalankan tugasnya sebagai Ketua Umum PP 

GP Ansor dia terpilih menjadi salah satu Ketua di PBNU di bawah kepemimpinan 

KH. Said Aqil Siraj 

Pada Pemilu 1999 ia menjadi anggota DPR dari PDIP. Ia dianggap sebagai 

lambang aliansi dari Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputrikarena 

Saifullah adalah orang kepercayaan Gus Dur dan ditempatkan di PDIP. Ketika 

hubungan Gus Dur-Megawati merenggang maka pada tahun 2001, Saifullah 

mengundurkan diri dari PDIP dan juga DPR serta bergabung dengan PKB 
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Pada muktamar PKB tahun 2002, Saifullah terpilih menjadi Sekretaris 

Jenderal PKB, itu merupakan hasil yang optimal setelah sebelumnya ia bersaing 

dengan Alwi Shihab memperebutkan posisi ketua umum. Ia pernah menjabat 

sebagai Menteri Negara Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal pada Kabinet 

Indonesia Bersatu dari Oktober 2004 hingga Mei 2007. Salah satu pencapaiannya 

adalah dia tercatat sebagai Menteri yang paling sering "blusukan" di daerah - daerah 

tertinggal. Konflik di tubuk PKB yang berakibat dicopotnya Saifullah Yusuf dari 

jabatan Sekjen PKB berimbas pada jabatan menteri ini. Karena tidak dianggap lagi 

sebagai representasi PKB lagi maka ia digantikan oleh Lukman Edy yang juga 

menggantikannnya sebagai Sekjen PKB. 

Saifullah Yusuf terpilih sebagai Wakil Gubernur Jawa 

Timur mendampingi Soekarwo dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah Provinsi Jawa Timur yang diselenggarakan selama dua putaran (putaran 

pertama tanggal 23 Juli 2008 dan putaran kedua tanggal 4 November 2008) serta 

pemilihan ulang putaran kedua di Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten 

Sampang tanggal 21 Januari 2009. Pelantikannya dilaksanakan pada tanggal 12 

Februari 2009 oleh Menteri Dalam Negeri Mardiyanto. Setelah memenangi Pilgub 

Jatim 2013, Gus Ipul yang kembali mendampingi Soekarwo sebagai Wakil 

Gubernur Jawa Timur dilantik kembali pada 12 Februari 2014 di Gedung Negara 

Grahadi, Jawa Timuroleh Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi. Pelantikan 

keduanya dihadiri oleh seluruh bupati/wali kota se-Jawa Timur, menteri-menteri di 

Kabinet Indonesia Bersatu II, gubernur-gubernur, dan tokoh masyarakat Jawa 

Timur. 
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Puti Pramathana Puspa Seruni Paundrianagari Guntur Soekarno Putri (lahir 

di Jakarta, 26 Juni 1971; umur 48 tahun atau lebih dikenal dengan Puti Guntur 

Soekarno adalah seorang anggota DPR periode 2009–

2014 dan 2014−2019 (Komisi X) yang juga cucu dari Presiden Pertama 

RI Soekarno dari anak pertamanya, Guntur Soekarnoputra, yang menikah dengan 

Henny Emilia Hendayani. Puti menikah dengan Johansyah Jaya Kameron (Joy 

Kameron). Dari pernikahannya dengan Johansyah, dia memiliki dua anak. Yakni, 

Rakyan Ratri Syandriasari Kameron dan Rakyan Danu Syahandra Kameron. 

Sebelum memasuki gelanggang politik, Puti aktif belajar dan menjadi 

relawan budaya melalui Kelompok Swara Mahardhikka. Dia juga peduli pada 

pendidikan generasi muda melalui Yayasan Fatmawati Soekarno. Ketekunannya di 

yayasan tersebut membuat dia masuk ke Komisi X DPR RI yang membidangi 

pendidikan, kebudayaan, pemuda, olah raga, pariwisata, ekonomi kreatif, dan 

perpustakaan nasional.Meski menjadi cucu proklamator, Puti termasuk pribadi 

yang ramah, membumi, dan sangat egaliter dalam pergaulan sehari-hari. Dia juga 

dikenal sebagai penggemar berat film-film India alias Bollywood seperti Jodha 

Akbar dan Kabhi Khushi Kabhie Gham. Sebagian besar film-film India yang dia 

sukai bertemakan epic history.  

Sebagai penggemar berat Bollywood, Puti juga adalah fans berat Shahrukh 

Khan, Aishwarya Rai, dan Deepika Padukone. Saat Shahrukh Khan berkunjung ke 

Jakarta, Puti berkesempatan untuk bertemu langsung. Namun, setelah bertemu, dia 

justru tak bisa berkata apa-apa. Kegemaran terhadap film-film Bollywood tersebut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Jakarta
https://id.wikipedia.org/wiki/26_Juni
https://id.wikipedia.org/wiki/1971
https://id.wikipedia.org/wiki/DPR
https://id.wikipedia.org/wiki/2009
https://id.wikipedia.org/wiki/2014
https://id.wikipedia.org/wiki/2014
https://id.wikipedia.org/wiki/2019
https://id.wikipedia.org/wiki/Soekarno
https://id.wikipedia.org/wiki/Guntur_Soekarnoputra


68 
 

diakui Puti diturunkan dari neneknya, Fatmawati Soekarno, yang kerap 

mendengarkan lagu-lagu India dari radio. 

Namun, tak hanya kegemaran pada Bollywood yang diturunkan Fatmawati 

kepada Puti. Tapi juga kemampuan membaca Al Quran. Fatmawati lah yang 

mengajari Puti mengaji. Hal ini diakui sendiri oleh dirinya dalam berbagai 

kesempatan.  

Masa kecil Puti memang cukup dekat dengan Fatmawati. Neneknya itu 

kerap dia panggil Ibu Fat Embu yang dalam bahasa Bangka berarti nenek. 

Fatmawati tak hanya mengajarinya mengaji, tapi juga untuk tidak meninggalkan 

salat fardhu. Sebab, bagaimanapun juga, Puti adalah juga seorang muslimah.  

Puti menempuh pendidikan sekolah dasar di Yayasan Perguruan Cikini 

kemudian melanjutkan di jenjang pendidikan tingkat pertama di SMP Yayasan 

Perguruan Cikini. Setelah lulus SMP, Puti melanjutkan ke SMA 1 Budi Utomo. Di 

perguruan tinggi, Puti memilih melanjutkan pendidikannya di S1 Administrasi 

Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia. Sebagai cucu 

Bung Karno, Puti mengenal betul pemikiran kakeknya. Terutama tentang 

keberpihakan terhadap rakyat kecil dan memimpin negeri kaya yang terdiri dari 

banyak suku dan agama seperti Indonesia. Karena pengetahuannya itu, Puti sampai 

diundang sebagai dosen yang secara rutin memberikan kuliah tentang Soekarno di 

Universitas Kokushikan, Setagaya, Tokyo, Jepang. Dia juga didaulat menjadi 

profesor tamu di Soekarno Research Centre kampus tersebut. 
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Menjadi dosen tamu di kampus ibukota Jepang dimanfaatkan Puti untuk 

bercerita tentang kejayaan kerajaan-kerajaan besar di Indonesia. Kisah-kisah besar 

kerajaan tersebut lah yang menjadi cita-cita besar Soekarno untuk mewujudkan 

Indonesia Raya yang berdiri kuat menembus batas-batas perbedaan. Bung Karno 

menjadi tokoh yang dikagumi warga negeri matahari terbit itu karena visinya, 

keteguhannya menghadapi penjajahan, dan konsepnya dalam menyatukan ribuan 

pulau dan suku dalam kesadaran sebagai bangsa Indonesia 

Puti bukan orang baru di dunia aktivisme dan politik. Meski cucu Soekarno, 

dia merintis aktivitas kemasyarakatannya dari bawah. Kepeduliannya kepada 

masyarakat membuatnya banyak berkiprah di sejumlah yayasan. Mulai dari 

Yayasan Fatmawati di mana dia bertindak sebagai wakil ketua. Kemudian Yayasan 

Wildan dan Yayasan Puspa Seruni tempat dia menjadi ketua. 

Di bidang politik, posisi sebagai anggota Komisi X DPR RI tak membuat 

Puti menjadi politikus yang hanya numpang nama. Sejak menjadi anggota Komisi 

yang membidangi pendidikan, kebudayaan, pariwisata, ekonomi kreatif, pemuda 

dan olahraga, serta perpustakaan nasional, tersebut Puti justru semakin aktif. Dia 

ditunjuk sebagai Ketua Departemen Bidang Organisasi DPP PDI Perjuangan 

periode 2010-2015. 

Di periode yang hampir sama, dia menjadi Wakil Sekretaris MPR RI Fraksi 

PDI Perjuangan selama 2009-2014. Puti juga menjadi anggota Badan Musyawarah 

Fraksi DPR RI PDI Perjuangan pada 2009-2014. Kini Puti adalah Sekretaris Biro 

Internal DPP PDI Perjuangan periode 2015-2020 sembari mengemban amanah 
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sebagai anggota badan sosialisasi MPR RI Fraksi PDI Perjuangan periode 2014-

2019 

Gambar 4.2 

Kandidat no 2 (Jatimsedulur) 

 

 

4.1.2 Sekilas Tentang Media Sosial Instagram 

Dalam tulisannya Rahmawati (2016. h.31) menyebutkan bahwa menurut 

Boyd dan Ellison (2008, h.11) “jejaring sosial sebagai layanan berbasis web yang 

memungkinkan perorangan untuk membangun profil umum atau semi-umum 

dalam satu sistem yang terbatas, menampilkan pengguna lainnya yang berkaitan 

dengan mereka, dan melihat-lihat dan mengamati daftar koneksi yang mereka 

miliki maupun daftar yang dibuat oleh pengguna lainnya dalam sistem tersebut”. 

Situs jejaring sosial dianggap sebagai ekstensi diri di dunia maya dan 

hubungan-hubungan yang benar-benar ada. Lampe et.al dalam bukunya Puntoadi 

(2011,h.2) menyebutkan bahwa “alasan penggunaan situs jejaring sosial adalah 
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untuk mencari orang-orang yang mereka kenal dan berinteraksi dengan dengan 

teman-teman tersebut, dan bukan untuk mencari teman-teman baru”. 

M Nisrina (2015, h.137) memaparkan “Instagram adalah sebuah aplikasi 

yang digunakan untuk membagi-bagikan foto dan video”. Instagram sendiri masih 

merupakan bagian dari facebook yang memungkinkan teman kita untuk mem- 

follow akun Instagram kita. Dengan  semakin populernya Instagram sebagai 

aplikasi yang digunakan untuk membagi foto membuat banyak pengguna yang 

terjun ke dunia bisnis online  turut mempromosikan produk-produknya lewat 

Instagram. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa jejaring sosial 

Instagram dapat dimafaatkan sebagai media pemasaran langsun 

4.1.3 Hasil Koding Konten kampanye politik diakun @jatimsedulur  

Pada sub bab ini peneliti akan memaparkan hasil koding data dari konten 

kampanya politik yang diunggah di akun instagram resmi dari @jatimsedulur yang 

kemudian akan di lakukan analisis isi kualitatif oleh peneliti, berikut adalah hasil 

koding peneliti dari konten kampanya politik yang telah telah peneliti pilih.  

Tabel 4.1 

Konten kampanya politik di akun @jatimsedulur 

No Konten Komponen 

Shot Setting Capture 

1  Medium  Kunjungan 

dibidang 

pertanian  

Yuk lur bersama Gus Ipul - 

Mbak Puti kita sama-sama 

majukan pertanian Jawa 

Timur 
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Kolaborasi dan inovasi dapat 

kita upayakan untuk 

menguatkan hasil-hasil 

produk pertanian Jawa Timur 

Kabeh Sedulur Kabeh 

Makmur 

2  

 

 

Medium 

closep up 

Hari 

pancasila  

Pancasila sebagai ideologi 

bangsa sudahlah final. Mari 

kita resapi hai kelahiran 

pancasila ini dengan 

semangat perubahan 

berkelanjutan.  

Nilai nilai luhur yang sudah 

ada sejak jaman dahulu kita 

padukan dan kolaborasikan 

dengan perkembangan jaman 

Kabeh sedulur kabeh makmur  

3  

 

 

Medium  Kunjungan 

dibidang 

kesehatan  

Lur, jaminan dan asuransi 

pekerjaan adalah dua hal yang 

paling dibutuhkan untuk 

menjamin kesejahteraan kita 

semua sebagai pekerja 

Yuk lur sama-sama kita 

majukan dan upayakan 

kesejahteraan pekerja untuk 

memajukan Industri dan 

Ekonomi Jawa Timur. 

Program BPJS pemerintah 
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dapat kita maksimalkan 

dengan Kartu Jatim Sehat dan 

asuransi kecelakaan kerja dari 

Pemerintah Provinsi 

4  

 

 

Long 

Shot  

Kunjungan 

di bidang 

pendidikan  

Pendidikan gratis hingga 

tingkat SMA/SMK adalah 

komitmen @gusipul_id dan 

Mbak @puti_soekarno dalam 

memajukan kualitas 

pembangunan Jawa Timur 

Kemajuan pendidikan akan 

memperluas kesempatan 

kerja. Dik Dilan (Pendidikan 

Digratiskan Berkelanjutan) 

mengganggarkan 1,4 Triliun 

untuk dana pendidikan Gratis 

di Jawa Timur 

Kabeh Sedulur Kabeh 

Makmur 

5  

 

Sceen 

Video  

Video 

tanggapan 

(dukungan) 

dari Wali 

Kota 

Surabaya  

Bagi Bu Risma, menjadi 

pemimpin itu harus mau 

bekerja dan mendengarkan 

untuk rakyat. Sosok 

pemimpin dinilai dari 

keteguhan dan keyakinan hati 

dalam memimpin rakyat 

Buat Bu Risma, sosok Gus 

Ipul - Mbak Puti yang 

amanah, bertanggung jawab, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/gusipul_id/
https://www.instagram.com/puti_soekarno/
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santun, dan dekat dengan 

rakyat sudah memenuhi 

kriteria pemimpin Jawa 

Timur 

Apalagi Gus Ipul - Mbak Puti 

punya program Dik Dilan 

(Pendidikan Digratiskan 

Berkelanjutan) yang sangat 

berguna untuk memajukan 

kualitas generasi muda Jawa 

Timu 

Bu Risma adalah sosok yang 

jujur, berintegritas dan 

amanah. Beliau mengabdi 

untuk Surabaya selama 

hampir dua periode dengan 

penuh amanah dan tanggung 

jawab. . 

Sosok Gus Ipul - Mbak Puti 

yang juga amanah dan 

bertanggung jawab semakin 

meyakinkan Bu Risma, 

bahwa Gus Ipul - Mbak Puti 

yang mau bekerja keras dan 

rendah hati adalah sosok 

pemimpin yang dibutuhkan 

Jawa Timur . 

Kabeh Sedulur Kabeh 

Makmur 
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6 

 

Medium 

close Up  

Ajakan 

Kolab 

Yuk lur kita terus 

berkolaborasi demi kemajuan 

Jawa Timur. Bareng Gus Ipul 

- Mbak Puti kita wujudkan 

Jawa Timur yang akur, rukun, 

sedulur, dan Makmur 

 

Perubahan Berkelanjutan dan 

Kolaborasi adalah dua kata 

kunci untuk mewujudkan 

kesejahteraan dan 

kemakmuran kita semua 

 

Kabeh Sedulur Kabeh 

Makmur 

7  

 

Medium  Kunjungan 

Sentra 

UMKM  

Industri Rumah Tangga dan 

UMKM adalah penopang 

utama perekonomian Jawa 

Timur. Sektor ini 

menyumbang 54% dari total 

PDRB Jawa Timur 

 

Pelatihan, pendampingan, 

dan pendanaan adalah aspek-

aspek utama dalam program 

Superstar. Yuk sama-sama 

kita majukan UMKM di Jawa 

Timur untuk memperluas 

lapangan kerja dan 

meningkatkan perekonomian 
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kita! 

Kabeh Sedulur Kabeh 

Makmur 

 8  

 

 

Medium  Kunjungan 

dan 

dukungan  

Presiden 

RI  

Syukur Alhamdulillah 

pak @jokowi, Presiden RI 

memberikan pesan dan doa 

buat Gus Ipul - Mbak Puti nih 

lur!!! . 

Beliau berpesan agar Gus Ipul 

- Mbak Puti tetap fokus pada 

niatan utama yaitu mengabdi 

untuk Jawa Timur, Insya 

Allah niat baik akan 

menghasilkan hal yang baik 

pula  

Kabeh Sedulur Kabeh 

Makmur  

Sumber : akun instagram @jatimsedulur 

4.1.4 Hasil Koding Konten kampanye politik diakun @khofifah_emil_jatim1 

Sama seperti sub bab sebelumnya, Pada sub bab ini peneliti juga akan 

memaparkan hasil koding dari konten kampanya politik yang diunggah di akun 

instagram resmi dari calon no 1 yakni @khofifah_emil_jatim1 yang kemudian 

akan di lakukan analisis isi kualitatif oleh peneliti, berikut adalah hasil koding 

konten kampanya politik yang telah telah peneliti pilih :  

 

Tabel 4.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/jokowi/
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Konten kampanya politik di akun @khofifah_emil_jatim1 

No Konten Komponen 

Shot Setting Capture 

1  

 

- Pemaparan 

program 

unggulan 

1kerja 

bersama (1) 

- 

2  

 

- Pemaparan 

program 

unggulan 

1kerja 

bersama (2) 

- 

3  

 

 Pemaparan 

program 

unggulan 

1kerja 

bersama (3) 
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4  

 

 Pemaparan 

program 

unggulan 

1kerja 

bersama (3) 

 

5  

 

Medium  Panflet 

ajakan 

memilih 

Khofifah 

dan Emil  

- 

6  

 

- 9 Alasan 

Memilih 

Kandidat 

No 1 

 

7   Komik 

cara 

memilih 

- 
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kandidat 

no 1 di TPS  

Sumber : Akun resmi instagram @khofifah_emil_jatim1 

4.2 Analisa Data 

4.2.1  Kategorisasi AIDA Pada pesan kampanya Politik melalui Instagram  

Struktur pesan adalah susunan agar pesan lebih efektif dan efesien. Struktur 

yang baik akan meningkatkan efektifitas. Misalnya susunan yang sistematis 

membuat pembaca atau pendengar lebih mudah paham. Struktur pesan yaitu 

susunan pokok-pokok gagasan yang menyatu menjadi satu kesatuan pesan yang 

utuh. Untuk merancang struktur pesan harus memperhatikan sikap khalayak sasaran 

terhadap pesan dan tujuan komunikator. Struktur pesan yang dapat dirancang 

dengan dua cara, yaitu pro-kontra dengan kontra-pro dan satu sisi dengan dua sisi. 

Dalam struktur pro-kontra, komunikator mendahulukan argumen atau gagasan yang 

selaras dengan pendapat atau sikap khalayak, selanjutnya gagasan yang 

bertentangan dengan sikap khalayak disajikan pada bagian akhir pembicaraan. 

Sebaliknya dalam struktur kontra-pro, komunikator mengawali presentasinya 

dengan mengemukakan gagasan yang berlawanan, selanjutnya presentasi ditutup 

dengan argumentasi pro khalayak. Struktur satu sisi artinya komunikator hanya 

menyajikan gagasan pada satu dimensi saja, misalnya aspek baik atau keuntungan 
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saja yang dibicarakan dari pesan tersebut tanpa memperhatikan kerugian yang akan 

diterima. Sedangkan pada struktur dua sisi, komunikator menyajikan program yang 

akan dilaksanakan dengan melihat sisi keuntungan dari kerugian secara 

proporsional 

Struktur pesan berbagai intensitas komunikasi dalam media sosial dalam hal 

ini instagram yang dilakukan oleh tim kampanya politik @jatimsedulur dan 

@khofifah_emil_jatim1 perlu dipikirkan dan dirancang sedemikian rupa untuk 

memperoleh hasil yang diinginkan. Dalam dunia politik intensitas atau tingkatan 

pesan secara garis besar ada dua, yaitu pesan yang berlandaskan fakta dan pesan 

yang dirancang, direkayasa (setting) yang ditambahi informasi yang tidak 

berdasarkan fakta tapi sudah ada unsur lain yang memperkuat pesan agar dapat 

mempengaruhi komunikan, seperti penjelasan, pembenaran, bujukan, bahkan 

sampai pada ancaman, ketakutan dan kekerasan. Ada beberapa cara agar pesan 

persuasi dapat mengarah ke tindakan (action), diantaranya kondisi yang 

mendukung sukses tidaknya penyampaian pesan (message), yaitu: 1) Pesan dibuat 

sedemikian rupa dan selalu menarik perhatian, 2) Pesan dirumuskan melalui 

lambang-lambang yang mudah dipahami atau dimengerti oleh komunikan, 3) Pesan 

menimbulkan kebutuhan pribadi dari komunikannya, 4) Pesan merupakan 

kebutuhan yang dapat dipenuhi, sesuai dengan situasi dan keadaan kondisi dari 

komunikan. 

Selanjutnya bisa juga dengan teknik yang dikenal dengan “AA procedure, 

from attention to action”, atau dengan formula atau struktur dengan slogan “AIDA”, 

yang merupakan singkatan dari:  
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1) A (attention), menarik perhatian, bisa merupakan sesuatu yang baru, sesuatu 

yang sering muncul seperti trending topik di dunia maya, ataupun di media 

massa, berita yang sering dimunculkan.  

2) I (interest), membangkitkan minat, bisa merupakan sesuatu yang berbeda, 

sesuatu yang tidak biasanya, karena manusia cenderung mempunyai sifat 

bosan dan jenuh terhadap sesuatu yang rutinitas dan statis.  

3) D (desire), menumbuhkan hasrat, bisa dalam bentuk sesuatu yang 

mengadung harapan.  

4) A (action), melakukan tindakan (aksi), aksi merupakan ukuran dari 

keberhasilan penyampaian pesan yang dilaksanakan oleh komunikan pada 

waktu dan tempat yang tepat 

Konsep AIDA tersebut kemudian peneliti jadikan sebagai kategorisasi 

untuk mengamati atau menganalisa setiap konten yang telah dikoding oleh peneliti. 

Perkembangan media sosial yang sejalan dengan perkembangan teknologi telah 

berkembang pesat pada era globalisasi sekarang ini. Hal ini kemudian dijadikan 

sebuah sarana untuk pemimpin atau tokoh politik menggunakan peran dan 

pengaruh media sosial agar dapat memberikan perubahan perilaku masyarakat 

untuk dapat sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Media sosial saat ini 

merupakan alat propaganda untuk dapat mempengaruhi setiap objek yang akan 

mereka sasarkan untuk dapat mengembangkan dan menumbuhkan perspektif yang 

ingin disampaikan. Di sisi lain, media sosial yang bersifat interaktif sehingga 

masyarakat bisa memberikan respon balik secara langsung pada masing- masing 

kandidat. Respon balik tersebut bisabersifat positif dan negatif. Pesan positif dapat 
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berupa dukungan moril terhadap pasangan calon kandidat, sedangkan pesan yang 

bersifat negatif diberikan oleh mereka yang tidak mendukung keberadaan pasangan 

kandidat 

Metode kampanye konvensional seperti pengerahan massa untuk rapat 

umum mulai terasa hampa. Di balik keramaian massa dengan berbagai atribut, 

terasa sepi makna. Keramaian ide, gagasan, dan visi-misi terasa mulai berpindah ke 

ruang-ruang maya. Diskusi, perdebatan, bahkan saling tuduh secara frontal begitu 

bebas terjadi di berbagai media sosial. Untuk kalangan yang relatif terdidik, 

kampanye menggunakan media sosial lebih efektif ketimbang baliho dan spanduk. 

Orang yang relatif terdidik dan well inform ini tidak akan percaya isi baliho atau 

spanduk, tapi lebih percaya pada perkataan teman atau koleganya di media sosial. 

Seperti hal nya yang dilakukan oleh dua kandidat calon Gubernur Jatim pada era 

pemilihan 2018. Instagram menjadi media sosial yang menjadi pilihan kedua 

kandidat, seperti pada konten berikut : 

Gambar 4.3 

Kampanye politik Gus Ipul di Media Instagram 

 

Sumber : Instagram resmi @jatimsedulur  
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a. Kategori Attention : Pada konten diatas terlihat jelas Gus Ipul yang menjadi 

kandidat nomor 2 Pemilihan Gubernur sedang mempresentasikan kepada 

masyarakat luas terkait program penguatan hasil bumi, dengan 

menggunakan caption :  

“Yuk lur bersama Gus Ipul - Mbak Puti kita sama-sama 

majukan pertanian Jawa Timur Kolaborasi dan inovasi 

dapat kita upayakan untuk menguatkan hasil-hasil 

produk pertanian Jawa Timur Kabeh Sedulur Kabeh 

Makmur” 

Pada konten pertama di akun @jatimsedulur Attention atau hal yang 

membuat menarik perhatian adalah adanya caption tersebut merupakan 

sebuah ajakan untuk bersama membangun Jawa Timur dengan 

mengatasnamakan Gus Ipul dan Mbak Putih sebagai pimpinan untuk 

membuat hasil bumi semakin baik hasilnya. Dengan menggunakan latar 

gambar gus Ipul yang berada di ladang Nanas milik petani, membuat ajakan 

itu semakin terlihat meyakinkan. 

b. Kategori Interest :  

c. Kategorisasi Desire : dalam hal menumbuhkan harapan tim kampanya 

@jatimsedulur menyisipkan kalimat “ kolaborasi dan inovasi didunia 

pertanian akan meningkatkan mutu dan hasil bumi di Jawa Timur” 

d. Kategorisasi Action : sesuai pengamatam peneliti tidak terdapat ajakan 

langsung untuk memilih pasanagan kandidat no 2 tersebut mala kategorisasi 

action atau tindakan langsung busa dilihat dari respon followers yang 

mmeberikan “like’ dan comment yang positif. Dalam postingan tersebut 
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terdapat 310 like dengan salah satu contoh komentar positif nya dari akun 

@satriawan_budi12  

“kabeh sedulur kabeh makmur, paslon no 2 yaki dan 

optimis no.2 pasti bisa membawa perubahan yang 

semakin baik untuk jawa timur” 

Berbeda dengan tim Gus Ipul melalui konten instagramnya, tim dari 

kandidat nomor 1 yakni Khofifah dan Emil, melalui akun instagram 

@khofifah_emil_jatim1 membuat konten program-program unggulannya, sebagai 

berikut : 

Gambar 4.4 

Progra, Unggulan Khofifah dan Emil #1 

 

Dalam gambar yang diberi tagline 1jatim Sejahtera (nawa bhakti satya) 

menjelaskan program pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan 

sosial. Program ini bisa difahami menyasar masyarakat miskin di Jawa Timur untuk 

turut serta memilih kandidat No1, dengan janji pengentasan kemiskinan melalui 

program PKH plus untuk penduduk miskin di 38 Kab/Kota, 64 Kecamatan.  

a. Kategorisasi Attention : Pada konten ini iklan kampanya politik terletak 

pada tagline lain seperti “wis wayahe”, “wis Wayahe” dalam konteks ini 
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bisa dimaknai sudah saatnya Jawa Timur memiliki pemimpin baru. Pada 

konten ini juga, tidak banyak caption yang dituliskan namun admin 

menggunakan fiture instagram taggar (hastag) untuk memudahkan iklan 

tersebut tersebar yakni antara lain : 

 

#tubanhits#bojonegorostyle #gresikhits#surabaya #jombang #mojokerto

hits#sidoarjo #kediri #tulungagung#madiun #trenggalekhits #nganjuk#n

ganjukhits #ponorogohits#ponorogo #malanghits #batu#pasuruanhits #

pasuruanhits#banyuwangipunya #banyuwangihits#bondowoso #bondo

wosohits#situbondo #situbondohitz#magetan #magetanhits #lumajang#l

umajanghits #jemberhits 

b. Kategori Interest :  Caption tersebut membawa seluruh kota dan kabupaten 

yang berada di Jawa Timur, dengan menggunakan fiture hastag atau taggar 

tersebut, masyarakat akan dengan mudah menemukan informasi tentang 

perkembangan kota dan tentu tentang program-program yang menjadi 

unggulan dari kandidat calon gubernur jatim ini. 

c. Kategorisasi desire : Pesan yang menumbuhkan harapan dalam konten ini 

tertulis jelas bahwa pasangan no 1 menulis “mengentaskan kemiskinan 

menuju keadilan dan kesejahteraan sosial”. Dengan kalimat tersebut 

pasangan no 1 ingin memberikan harapan bahwa jika nanti terpilih maka 

masalah kemiskinan dan kesejahteraan sosial akan dapat diatasi.   

d. Kategorisasi Action :  postingan tersebut hanya mendapatkan satu respon 

“like”,  

Di sini dapat dikatakan bahwa setiap orang dapat berpengaruh bagi orang 

lain. Maka, secara berseloroh, di media sosial tidak lagi berlaku one man one vote, 

tetapi satu orang bisa memiliki kekuatan setara puluhan, ratusan, atau ribuan lebih 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/explore/tags/tubanhits/
https://www.instagram.com/explore/tags/tubanhits/
https://www.instagram.com/explore/tags/bojonegorostyle/
https://www.instagram.com/explore/tags/gresikhits/
https://www.instagram.com/explore/tags/gresikhits/
https://www.instagram.com/explore/tags/jombang/
https://www.instagram.com/explore/tags/mojokertohits/
https://www.instagram.com/explore/tags/mojokertohits/
https://www.instagram.com/explore/tags/sidoarjo/
https://www.instagram.com/explore/tags/kediri/
https://www.instagram.com/explore/tags/tulungagung/
https://www.instagram.com/explore/tags/tulungagung/
https://www.instagram.com/explore/tags/trenggalekhits/
https://www.instagram.com/explore/tags/nganjuk/
https://www.instagram.com/explore/tags/nganjuk/
https://www.instagram.com/explore/tags/nganjukhits/
https://www.instagram.com/explore/tags/ponorogohits/
https://www.instagram.com/explore/tags/ponorogohits/
https://www.instagram.com/explore/tags/malanghits/
https://www.instagram.com/explore/tags/batu/
https://www.instagram.com/explore/tags/batu/
https://www.instagram.com/explore/tags/pasuruanhits/
https://www.instagram.com/explore/tags/pasuruanhits/
https://www.instagram.com/explore/tags/banyuwangipunya/
https://www.instagram.com/explore/tags/banyuwangihits/
https://www.instagram.com/explore/tags/banyuwangihits/
https://www.instagram.com/explore/tags/bondowosohits/
https://www.instagram.com/explore/tags/bondowosohits/
https://www.instagram.com/explore/tags/situbondo/
https://www.instagram.com/explore/tags/situbondohitz/
https://www.instagram.com/explore/tags/situbondohitz/
https://www.instagram.com/explore/tags/magetanhits/
https://www.instagram.com/explore/tags/lumajang/
https://www.instagram.com/explore/tags/lumajang/
https://www.instagram.com/explore/tags/lumajanghits/
https://www.instagram.com/explore/tags/jemberhits/
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orang. Inilah kelebihan media sosial: efektif sebagai sarana pertukaran ide. 

Penyebaran berbagai ide, termasuk isi kampanye via media sosial, berlangsung 

amat cepat dan hampir tanpa batas. Efektivitas media sosial tidak hanya karena 

jumlah penggunanya yang masif. Karakteristik media sosial sendiri juga 

merupakan  kekuatan. Media sosial adalah sarana untuk komunikasi di mana setiap 

individu saling memengaruhi. Setiap orang memiliki pengaruh ke sekelilingnya. 

Tidak instan Selain itu, pengguna media sosial yang well inform dan terdidik ini 

tidak mudah dibohongi, tapi mudah terpengaruh dan simpati pada hal-hal yang 

membuat mereka tersentuh. Salah satu contohnya adalah dengan menggunakan dan 

memanfaatkan media sosial sebagai pengingat dan mengingatkan kepada 

masyarakat terkait hari besar Negara Indonesia. Seperti yang dilakukan tim 

kampanye politik Gus Ipul berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.5 

Peringatan Hari besar Pancasila oleh tim Gus Ipul 
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Dengan melakukan postingan konten demikian, Gus Ipul dan Mbah Putih 

mempersonal brandingkan menjadi sosok yang negarawan. 

a. Kategorisasi Attention :  Pada konten tersebut, tim kampanya politik 

@jatimsedulur tetap menginginkan kontennya terlihat menarik untuk para 

pendukungnya, karna dalam konsentrasi kampanye politik tetap 

menysisipkan konten untuk kepentingan bersama, hal ini dibuktikan dengan 

caption berikut : 

“Pancasila sebagai ideologi bangsa sudahlah final. Mari 

kita resapi hai kelahiran pancasila ini dengan semangat 

perubahan berkelanjutan.  Nilai nilai luhur yang sudah 

ada sejak jaman dahulu kita padukan dan kolaborasikan 

dengan perkembangan jaman. Kabeh sedulur kabeh 

makmur” 

Dengan caption tersebut, artinya hari kesaktian pancasila 

adalah ssuatu yang perlu diperhatikan, dan dibuat menjadi 

sesuatu yang menarik sehingga Gus Ipul perlu mengingatkan 

untuk bisa turut dalam hari kesaktian pancasila 
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b. Kategorisasi Interest : untuk tetap menarik minat pendukungnya, gus ipul 

menyisipkan tiga kata yakni Bersatu, Berbagi, Berprestasi. Tiga kata 

tersebut bisa dimaknai bahwa dengan menjadi bagian dari hari lahir 

pancasila maka masyarakat akan bisa bersatu dengan semua kalangan tanpa 

membedakan suku ras, berbagi dan berpresetasi.  

c. Kategorisasi Desire : 

d. Kategorisasi Action : postingan hari lahir Pancasila tersebut mendapatkan 

respon like 175 orang dengan ajakan memilih hanya memberikan simbol 02 

di atas kalimat “Gus Ipul dan Mbak Putih” 

Seperti konten sebelumnya, tim Jatim 1 tidak melakukan hal yang sama 

dengan yang dilakukan oleh tim kabeh sedulur yang memposting hari jadi 

Pancasila, tim Jatim 1 justru kembali memposting dan meneruskan program 

unggulan kedua mereka, seperti berikut :  

Gambar 4.6 

Program unggulan Jatim 1 #2 

 

a. Kategorisasi Attention : Dalam program unggulan kedua ini, tim Jatim 1 

memfokuskan dan mepersuasif masyarakat dengan “Jatim Kerja”, yang 
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berisi memrpluas lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan 

ekonomi. Intinya dalam program ini tim jatim1 siap memberikan lapangan 

pekerjaan yang luas dan dengan jumlah yang banyak kepada masyarakat 

jatim dari berbagai lini, baik mileneal dan generasi diatasnya.  

b. Kategorisasi Interest : Dalam menarik minat Konten ini masih berisi 

caption sama seperti caption sebelumnya, yakni menggunakan dan 

memanfaatkan taggar dan hastag seperti berikut : 

#tubanhits#bojonegorostyle #gresikhits#surabaya #jomban

g #mojokertohits#sidoarjo #kediri #tulungagung#madiun #

trenggalekhits #nganjuk#nganjukhits #ponorogohits#pono

rogo #malanghits #batu#pasuruanhits #pasuruanhits#bany

uwangipunya #banyuwangihits#bondowoso #bondowosoh

its#situbondo #situbondohitz#magetan #magetanhits #lum

ajang#lumajanghits #jemberhits 

 

c. Kategorisasi Desire : untuk menumbuhkan harapan masyarakat Jawa 

Timur, tim kampanya Khofifah dan Emil menjelaskan programnya yakni 

dengan fokus pembukaan lapangan pekerjaan diantara programnya adalah 

memberikan job training kepada mileneal. Dream team science dan belanja 

inovasi daerah.  

d. Kategorisasi Action : dalam postingan program “jatim kerja” ini kembali 

hanya mendapatkan respon 1 “Like“ 

 

Ketenaran dan kekuatan politik disumbang besar oleh perbincangan di 

media sosial yang mengarah pada kekaguman setiap orang pada keotentikan dan 

keseriusan selama dalam mengurus rakyat. Di dalam ruang media sosial hanya 

informasi yang sesuai fakta yang berharga. Untuk mencapai keyakinan bahwa 

informasi itu sesuai fakta, sering kali muncul perdebatan. Proses seperti ini berjalan 

dalam rentang waktu yang cukup panjang. Karena sifatnya yang memiliki rentang 

waktu panjang, media sosial tidak memiliki pengaruh signifikan untuk kampanye 
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yang sifatnya mobilisasi. Kerja-kerja di media sosial bergerak perlahan dengan 

membincangkan visi, misi, ide, ideologi dan program yang terus disampiakan 

kepada masyarakat luas sebagai target kampanye politik, Tim Gus Ipul mbah putih 

dan Khofifah Emil terus melakukan yang demikian itu untuk mendapatkan 

perhatian dari masyarakat. Apa yang diupload di media sosial terkait kegiatan 

keseharian mereka sebenarnya hanya capture singkat namun secara perlahan 

masyarakat bisa menerima jika terus disuguhi aktifitas kampanye politik yang 

menarik. 

Gambar 4.7 

Mbah putih berswafoto dengan para pekerja kesehatan 

 

a. Kategorisasi Attention : Kedekatan menjadi sesuatu yang di posting oleh 

tim @jatimsedulur untuk memperlihatkan keakraban dan tentu 

menunjukkan pasangan 02 diterima diberbagai kalangan, hal tersebut 

diperlihatan dalam postingan dengan aktifitas berswafoto atau biasa 

dilakukan dan dengan sebutan selfie menjadi aktifitas wajar dikeseharian 

masyarakat secara luas, hal ini yang coba dilakukan oleh mbah putih saat 

kunjungan ke salah satu tempat pelayanan kesehatan.  

b. Kategorisasi Interest : Dengan berswafoto artinya mbah putih merasa 

diterima disekeliling nya. Seperti halnya dalam foto tersebut. Dalam foto 

tersebut dituliskan caption : 
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“Lur, jaminan dan asuransi pekerjaan adalah dua hal yang 

paling dibutuhkan untuk menjamin kesejahteraan kita semua 

sebagai pekerja. Yuk lur sama-sama kita majukan dan 

upayakan kesejahteraan pekerja untuk memajukan Industri 

dan Ekonomi Jawa Timur. Program BPJS pemerintah dapat 

kita maksimalkan dengan Kartu Jatim Sehat dan asuransi 

kecelakaan kerja dari Pemerintah Provinsi” 

c. Kategorisasi Desire : menumbuhkan harapan dilakukan oleh pasangan 02 

dengan memberikan ajakan memajukan bidang kesehatan dari mbah putih 

kepada para pekerja adalah bisa dimaknai bahwa Mbah putih tetap 

mebutuhkan bantuan masyarakat secara luas untuk menjalankan program 

kerjanya jika terpilih menjadi Gubernur Jatim. Dengan demikian 

masyarakat menjadi faham visi dan misi dari berbagai aktifitas kegiatan 

kampanya politiknya 

d. Kategorisasi action : dalam postingan kedekatan mbak putih dengan para 

perawat tersebut mendapatkan respon 174 like.  

Tim kampanye dari Jatim 1 pun tetap konsisten memposting program kerja 

yang ketiga dan keemapat yakni tentang “jatim cerdas dan sehat” dan “jatim akses”  

seperti berikut : 

 

 

Gambar 4.8 

Jatim cerdas dan sehat, program unggulan Jatim 1 ke tiga dan ke empat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



92 
 

 

 

a. Kategorisasi Attention : Jatim cerdas dan sehat merupakan program yang 

dianggap menarik selanjutnya, tujuannya agar masyarakat memilih 

kandidat no 1 tentang pendidikan gratis dan kesehatan gratis berkualitas 

sedangkan jatim akses berhubungan dengan infrastruktur dalam kerangka 

pembangunan wilayah terpadu.  

b. Kategorisasi Interest : Kedua program ini mengedepankan keuntungan 

yang besar bagi masyarakat jika memilih, seperti dalam iklan kampanye 

politik diatas.  Pengguna media sosial bukan orang yang bisa digiring, tapi 

bergerak dengan kemauan dan kesadaran sendiri. Media sosial hanya 
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berpengaruh signifikan bagi politikus yang bekerja sepanjang waktu. 

Bukan pekerjaan instan lima tahun sekali. Mereka yang intens 

menyebarkan ide-ide dan berdiskusi dalam bidang tertentu secara 

mendalam sepanjang waktu akan mendapat hasilnya saat pemilu. Media 

sosial tidak cocok untuk politisi "kosong", tapi hanya bagi mereka yang 

punya kemampuan berpikir dan berdialektika.  

c. Kategorisasi Desire : dalam program-program kerja unggulannya tim 01 

banyak memberikan harapan kepada masyarakat yakni diantaranya pada 

postingan diatas adalah memberikan harapan pendidikan dan kesehatan 

gratis, selain itu juga memberikan harapan pada sisi infrastrutur.  

d. Kategorisasi Action : postingan yang mengedepankan program kerja 

unggulan yakni pendidikan dan kesehatan gratis serta pembangunan 

infrastruktur tersebut hanya mendapatkan respon masing-masing 2 like 

setiap postingan.  

Kampanye politik merupakan sebuah upaya yang terorganisir bertujuan 

untuk memengaruhi proses pengambilan keputusan para pemilih dan kampanye 

politik selalu merujuk pada kampanye pada pemilihan umum. Pesan dari kampanye 

adalah untu menonjolkan ide bahwa sang kandidat atau calon ingin berbagi dengan 

pemilih. Pesan sering terdiri dari beberapa poin yang berbicara tentang isu-isu 

kebijakan. Poin-poin ini akan dirangkum dari ide utama dalam kampanye dan 

sering diulang untuk menciptakan kesan abadi kepada pemilih. Dalam banyak 

pemilihan, para kandidat partai politik akan selalu mencoba untuk membuat para 

kandidat atau calon lain menjadi "tanpa pesan" berkaitan dengan kebijakannya atau 
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berusaha untuk pengalihan pada pembicaraan yang tidak berkaitan dengan poin 

kebijakan atau program. Sebagian besar strategis kampanye menjatuhkan kandidat 

atau calon lain yang lebih memilih untuk menyimpan pesan secara luas dalam 

rangka untuk menarik pemilih yang paling potensial. Sebuah pesan yang terlalu 

sempit akan dapat mengasingkan para kandidat atau calon dengan para pemilihnya 

atau dengan memperlambat dengan penjelasan rinci programnya.  

Dalam upaya mempengaruhi tersebut maka kandidat harus secara intens 

memposting konten yang berisi program unggulan untuk bisa menarik minat 

pemilih. Seperti hal nya dengan melakukan postingan yang membandingkan 

program dengan rival, seperti yang dilakukan tim gus ipul yang seperti tidak ingin 

kalah tentang program pendidikan, seperti dibawah ini :  

Gambar. 4.9 

Program pendidikan gratis 

 

a. Kategorisasi Attention : Seperti halnya program jatim cerdas milik 

kandidat no 1, tim kampanye jatim sedulur juga memposting sebuah 

kutipan langsung dari Gus ipul yang berisi “Mendapat pendidikan 
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berkualitas adalah hak warga Negara. Kita berusaha memastikan setiap 

anak mengenyam sekolah gratis minimal hingga SMA”.  

b. Kategorisasi Interest :  

c. Kategorisasi Desire : Untuk menumbuhkan harapan kepada masyarakat 

Jawa Timur dalam foto tersebut terlihat Gus Ipul menyampaikan dalam 

sebuah kampanye terbuka disebuah gedung. Dengan caption :  

Pendidikan gratis hingga tingkat SMA/SMK adalah 

komitmen @gusipul_id dan Mbak @puti_soekarno dalam 

memajukan kualitas pembangunan Jawa Timur. Kemajuan 

pendidikan akan memperluas kesempatan kerja. Dik Dilan 

(Pendidikan Digratiskan Berkelanjutan) mengganggarkan 1,4 

Triliun untuk dana pendidikan Gratis di Jawa Timur. Kabeh 

Sedulur Kabeh Makmur 

d. Kategorisasi Action : postingan tentang pendidikan gratis dari kandidat no2 

ini mendapatkan respon 279 like dari followers. 

Media sosial juga tak cocok bagi yang egois, melainkan bagi mereka yang 

memiliki kepekaan dan kepedulian terhadap berbagai masalah yang dihadapi 

masyarakat. Hanya politisi yang memiliki simpati dan empati terhadap 

permasalahan rakyat yang akan menuai simpati dan empati publik.  

Gambar 4.10 

Tri Rismaharini berikan dukungan untuk Gus Ipul 
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a. Kategorisasi Attention : Dalam beberapa tahun terakhir cara yang 

dianggap efektif adalah dengan melibatkan dukungan dari tokoh yang 

dianggap mempunyai pengaruh besar dalam perpolitikan atau 

perkembangan sebuah Negara, dalam konteks ini  Gus Ipul 

menggandeng Tri Rismayakni sebagai walikota Surabaya yang sudah 

diakui program-programnya berjalan dengan baik, seperti dalam 

postingan diatas 

b. Kategorisasi Interest : Dalam postingan tersebut, peneliti anggap cukup 

di istimewakan oleh tim kampanye gus Ipul karna Tri Risma diberikan 

porsi cukup panjang yakni dalam postingan video, setelah kebanyakan 

hanya postingan berbentuk gambar dan grafik. Tri Risma tentu akan 

berpengaruh besar pada pemenangan calon nomor 2 ini karena efek 

yang ditimbulkan oleh Risma dalam pembangunan di Surabaya 5 tahun 

kebelakang.  

c. Kategorisasi Desire : Dalam postingan tersebut tertulis caption sebagai 

berikut : 
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“Bagi Bu Risma, menjadi pemimpin itu harus mau 

bekerja dan mendengarkan untuk rakyat. Sosok 

pemimpin dinilai dari keteguhan dan keyakinan hati 

dalam memimpin rakyat. Buat Bu Risma, sosok Gus Ipul 

- Mbak Puti yang amanah, bertanggung jawab, santun, 

dan dekat dengan rakyat sudah memenuhi kriteria 

pemimpin Jawa Timur. Apalagi Gus Ipul - Mbak Puti 

punya program Dik Dilan (Pendidikan Digratiskan 

Berkelanjutan) yang sangat berguna untuk memajukan 

kualitas generasi muda Jawa Timur. Bu Risma adalah 

sosok yang jujur, berintegritas dan amanah. Beliau 

mengabdi untuk Surabaya selama hampir dua periode 

dengan penuh amanah dan tanggung jawab 

d. Kategorisasi Action : Ajakan memilih dari sebuah statement untuk 

meyakinkan masyarakat agar terus yakin untuk memlihi calon no 2 

tersebut, karna yang menyampaikan programnya adalah  Walikota Jatim 

Risma. Risma sekali lagi adalah sosok pelaku politik yang dieluhkan 

oleh warga Surabaya dan sekitarnya, setiap keputusannya memiliki efek 

positif. Video dari Risma tersebut mendapat respon yang sangat besar 

ketimbang postingan-postingan sebelumnya yakni dilihat 5852 kali. 

Tidak hanya berhenti disitu, pergerakan untuk menarik minat dari 

masyarakat Jatim pun terus dilakukan, yakni dengan meminta dukungan dari 

Presiden RI.  

 

 

Gambar 4.11 

Dukungan langsung dari Presiden RI Jokowi 
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a. Kategorisasi Attention : Diakui atau tidak Jokowi adalah sosok pelaku 

politik yang sukses diberbagai tempat, dalam menjabat kepala daerah 

dan gubernur. Tentu dengan mendapatkan dukungan langsung dari 

Jokowi menjadi modal berharga bahwa Gus Ipul dan mbak Putih bisa 

mengikuti jejak kedua tokoh pendahulunya tersebut, apalagi Gus Ipul 

juga seorang yang sudah punya pengalaman diperpolitikan  Di 

Indonesia. 

b. Kategorisasi Interest : Sedangkan dalam postingan mba putih dan 

Presiden Jokowi ditulis caption sebaga berikut : 

Syukur Alhamdulillah pak @jokowi, Presiden RI 

memberikan pesan dan doa buat Gus Ipul - Mbak Puti 

nih lur!!! .Beliau berpesan agar Gus Ipul - Mbak Puti 

tetap fokus pada niatan utama yaitu mengabdi untuk 

Jawa Timur, Insya Allah niat baik akan menghasilkan 

hal yang baik pula. Kabeh Sedulur Kabeh Makmur 
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c. Kategorisasi Desire : Harapan masyarakat Jawa Timur 

terhadap pasangan 02 terus diyakinkan dengan mendapatkan 

dukungan langsung dari Presiden Jokowi, dalam karir 

kepolitikannya Jokowi hampir tidak pernah gagal setiap 

mencalonkan kepala daerah dan presiden, tentu hal itu 

membawa efek besar bagi para pendukung Gus Ipul dan Mbak 

Putih. 

d. Kategorisasi Action : postingan dukungan dari Jokowi ini juga 

mendapatkan respon dari masyarakat cukup besar yakni 673 Like dari 

pendukung paslon 02. 

Sebuah perbedaan mencolok dengan tim @khofifah_emil_jatim1 adalah 

dalam semua postingan di Instagram sama sekali tidak terdapat postingan yang 

melibatkan tokoh atau sosok pelaku politik suskes untuk mencari simpati pada 

masyarakat. Tim jatim1 memposting 9 kiat alasan untuk memilih kandidat no 1 

tersebut, seperti berikut ini : 

Gambar 4.12 

Sembilan alasan memilih kandidat no 1 
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a. Kategorisasi Attention : Sembilan alasan yang ditulis oleh tim kampanya 

khofifah dan emil tersebut antara lain adalah. 1) kader NU, 2) Cerdas, 3) 

Beprestasi, 4) membuka lapangan kerja, 5) inovatif, 6) jujur dan bersih, 7) 

berpengalaman, 8)  memberdayakan kearifan lokal, 9) peduli.  

b. Kategorisasi Interest : Sembilan alasan tersebut menjadi sebuah 

kesimpulan setelah hampir seluruh postingannya menampilkan program-

program yang diunggulkan untuk sukses di Pilkada 2019 atau menjadi 

pemenang.  

c. Kategorisasi Desire :  

d. Kategorisasi Action : Pada postingan Sembilan alasan memilih paslon no1 

tersebut, respon yang diberikan oleh masyarat kembali tidak banyak yakni 

hanya 9 like yang didapatkan.  

Setelah Sembilan alasan yang diposting, kemudian tim sukses dari jatim1 

memposting sebuah komik tata cara mencoblos yang benar seperti berikut : 

Gambar 4.13 
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Komik cara memilih di TPS 

 

Dalam komik tersebut diperankan oleh dua orang yang mempunyai karakter 

kuat, yang pertama yang memakai baju hijau dan yang kedu memakai baju khas 

Madura.  

Baju hijau : Brow nanti pilgub pilih siapa ? 

Baju Madura : Pilih yang No 1 dong, khofifah emil 

Pemeran yang menggunakan baju Madura dapat diasumsikan bahwa 

masyarakat Madura secara mayoritas telah diklim menjadi pendukung dari 

Khofifah Emil. Seperti dalam komik diatas.  

Sifat kampanye di media sosial bisa merupakan kebalikan dari kampanye 

di dunia nyata. Jika di dunia nyata kampanye begitu berisik, keras suaranya tapi 

tanpa bukti nyata, di media sosial adalah antitesis dari berisik dan bising tersebut, 

yaitu bermakna. Setiap suara punya arti, memiliki pembuktiannya sendiri-sendiri. 

Politik di media sosial bisa merupakan politik sejati, yaitu politik yang benar-benar 

berisi ide-ide dan aksi nyata untuk kebaikan umum. Inilah politik yang memiliki 

daya dobrak. Berbagai isu sosial yang menjadi beban masyarakat sering kali 
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mendapatkan solusinya di media sosial. Penyeimbang Di sisi lain perlu ada regulasi 

yang jelas dan komprehensif. Kecurangan dan pelanggaran amat mungkin terjadi 

saat regulasi yang ada memiliki banyak celah. Amat mungkin terjadi kampanye di 

media sosial saat masa tenang dan pungut-hitung. 

4.2.2 Media Sosial Sebagai Media Persuasif Kampanya 

Di dalam ruang media sosial hanya informasi yang sesuai fakta yang 

berharga. Untuk mencapai keyakinan bahwa informasi itu sesuai fakta, sering kali 

muncul perdebatan, pada kenyataanya konten yang ditampilkan dalam rangka 

kampanya politik tidak jauh dari fungsi persusif untuk menyakinkan pemilih, 

seperti yang dilakukan oleh dua kandidat pada akun @jatimsedulur dan 

@khofifaf_emil_jatim1 berikut : 

Gambar 4.15 

Ajakan kolaborasi Gus Ipul kepada masyarakat Jatim 

 

Sumber : Akun resmi @jatimsedulur 

Dalam postingan tersebut ajakan kolaborasi ini bisa dimaknai sebagai pesan 

persuasive kepada masyarakat Jatim dengan caption : Yuk lur kita terus 
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berkolaborasi demi kemajuan Jawa Timur. Bareng Gus Ipul - Mbak Puti kita 

wujudkan Jawa Timur yang akur, rukun, sedulur, dan Makmur. Perubahan 

Berkelanjutan dan Kolaborasi adalah dua kata kunci untuk mewujudkan 

kesejahteraan dan kemakmuran kita semua Kabeh Sedulur Kabeh Makmur. Dalam 

caption tersebut tidak ada program unggulan yang disampaikan hanya sebuah 

ajakan untuk lebih memajukan Jatim dengan berkolaborasi.  

Keadaan yang sama di posting oleh kandidat No 1 yakni 

@Khofifah_emil_jatim1, yakni dengan hanya memasang sebuah poster ajakan 

untuk mencoblos kandidat tersebut dengan kalimat atau tagline “wes wayahe” 

sepeti berikut : 

Gambar 4.16 

Ajakan mencoblos kandidat no 1 

 

  Pada postingan tersebut sama sekali tidak terdapat caption atau keterangan 

lain, hanya sebuah [poster ajakan mencoblos dilengkapi dengan berbagai logo 

parpol yang menjadi anggtota koalisi, namun tim sukses calon no 1 ini 

menggunakan fiture hastag untuk memudahkan pencarian nya. Seperti berikut : 
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#tubanhits#bojonegorostyle #gresikhits#surabaya #jombang #

mojokertohits#sidoarjo #kediri #tulungagung#madiun #treng

galekhits #nganjuk#nganjukhits #ponorogohits#ponorogo #m

alanghits #batu#pasuruanhits #pasuruanhits#banyuwangipun

ya #banyuwangihits#bondowoso #bondowosohits#situbondo 

#situbondohitz#magetan #magetanhits #lumajang#lumajangh

its #jemberhits 

Tanda pagar atau tagar atau hashtag atau simbol # dipopulerkan 

oleh Twitter yang kini juga digunakan pada instagram mempunyai peran besar 

dalam meramaikannya percakapan dan menjadi trending topic pada media sosial. 

Tagar digunakan untuk mengindeks kata kunci atau topik, dan memungkinkan 

pengguna untuk mengikuti topik yang diminati dengan mudah. Awal kemunculan 

tagar lebih digunakan untuk menggabungkan suatu topik pembicaraan agar mudah 

dimonitor oleh pengguna. Untuk membuat tagar yang membuat orang tertarik 

biasanya adalah kata yang mudah diingat dan hanya bisa satu kata, tidak bisa 

menggunakan spasi atau tanda baca yang lain. 

Saat ini tagar menjadi simbol untuk menggerakkan pengguna media sosial, 

dan seringkali digunakan oleh para politisi untuk mempengaruhi persepsi 

pengguna media sosial khususnya follower-nya. Sistem komunikasi tertentu 

mengirimkan informasi yang dikelola dengan hati-hati untuk mempengaruhi opini 

publik. 

Meski inti kampanye adalah persuasi, namun tindakan persuasif dalam 

kampanye berbeda dengan tindakan persuasive perorangan. Sekurang-kurangnya 

ada empat aspek dalam kegiatan kampanye persuasive yang tidak dimilki tindakan 

persuasive perorangan yakni : a. Kampanye secara sistematis berupaya 

menciptakan “tempat” tertentu dalam pikiran khalayak tentang produk, kandidat 
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atau gagasan yang disodorkan b. Kampanye berlangsung dalam berbagai tahapan 

mulai dari menarik perhatian khalayak, menyiapkan khalayak untuk bertindak, 

hingga akhirnya mengajak mereka melakukan tindakan nyata. c. Kampanye juga 

mendramatisasi gagasan-gagasan yang disampaikan pada khalayak dan 

mengundang mereka untuk terlibat baik secara simbolis maupun praktis, guna 

mencapai tujuan kampanye. d. Kampanye juga secara nyata menggunakan 

kekuatan media massa dalam upaya menggugah kesadaran hingga mengubah 

perilaku khalayak. 

Gambar 4.17 

Kunjungan pada UMKM oleh kandidat no. 2 

 

Alasan Menggunakan Sosial Media dalam kampanye politik, antara lain: 

Pertama; Efek Menguatkan, salah satu langkah awal dalam perencanaan 

komunikasi politik adalah dengan mengidentifikasi pesan utama kampanye. Pesan 

ini kemudian disampaikan melalui jalur offline dan digital seperti media cetak, 

door to door, town hall meetings dan debat di televisi. Upaya ini memainkan 

peranan penting dalam menciptakan komunikasi dan meningkatkan kesadaran di 

benak para pemilih. Namun apa yang terjadi pada pesan-pesan dalam perdebatan 
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dan kampanye ini jika sekedar berlalu begitu saja. Di sinilah media sosial 

memainkan perannya; mendokumentasikan, mengingatkan sekaligus menguatkan 

pesan kepada khalayak. 

Menurut Dan Nimmo, kampanye persuasif dalam politik kontemporer 

mengandalkan tiga teknik yang membentuk jenis-jenis komunikasi yang relevan 

dengan opini publik. Pertama, karena persuasi adalah proses dua arah, timbal-balik, 

persuader harus menyesuaikan imbauannya dengan titik pandang pendengar 

karena seperti kata Wilbur Schramm (1948) “khalayak memilih komunikasi yang 

mereka anggap menyenangkan.” 

Kedua, karena persuasi adalah proses satu ke banyak dan juga satu ke satu, 

persuader menggunakan teknologi yang tepat untuk menyebarkan pesan kepada 

anggota kelompok (untuk propaganda), individu (untuk periklanan) atau 

kolaborator yang potensial (untuk retorika). Hal tersebut melibatkan pemilihan 

antara teknologi lisan, cetakan atau elektronik sebagai media. 

Dan ketiga, persuader memilih sarana dan gaya linguistik yang tepat untuk 

menuangkan propaganda, periklanan atau retorikanya. Alfred McClung Lee dan 

Elizabeth B. Lee (1939) menurunkan tujuh sarana untuk merangkum berbagai 

teknik persuasi terpenting dengan memanfaatkan kombinasi kata, tindakan dan 

logika. Ketujuh sarana tersebut meliputi: label (name calling), iming-iming 

(glittering generalities), transfer, kesaksian (testimonial), merakyat (plain folks), 

memupuk kartu (card stacking) dan gerobak musik (bandwagon). 
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Adapun gaya penyajian persuasif, perbedaan yang paling umum adalah 

yang singkat dan bertele-tele, yang dibakukan dan dikontraskan serta yang panas 

dan dingin. Selain gaya-gaya persuasif umum, ada gaya-gaya retoris yang 

mengungkapkan. 

Walaupun pada intinya kegiatan kampanye tersebut bertitik tolak pada 

tindakan komunikasi persuasif (komunisuasif) dalam arti lebih dan bersifat luas, 

namun bukan persuasif untuk tujuan perorangan dan paling tidak terdapat empat 

aspek komunisuasif dalam kegiatan kampanye, yaitu sebagai berikut : Kampanye 

secara sistematis. Kampanye berlangsung melalui berbagai tahapan-tahapan. 

Kampanye harus mampu mendramatisasikan tema pesan atau gagasan. 

Keberhasilan atau tidaknya populeritas suatu pelaksanaan kampanye tersebut. 

Teori Persuasi dalam Praktek Kampanye 

4.3 Hasil dan Pembahasan  

Dewasa ini Media dan Politik, rasanya akan sulit untuk dipisahkan. 

Kemajuan teknologi di era globalisasi akan membawa perubahan besar, terlebih 

munculnya jejaring sosial, seperti facebook, twitter dan yang sedang digemari 

banyak pengguna adalah instagram, sehingga masyarakat pun memanfaatkan 

kepentingannya, antara lain untuk strategi kampanye politik. Alasan tersebut sangat 

mendasar karena dari segi jangkauan lebih efektif yang mampu menyapa setiap 

pengguna dan berbiaya jauh lebih murah dibanding dengan media konvensional. 

Sehingga para praktisi politik dan kandidat parlemen (legislatif) maupun kandidat 

gubernur dan wakil gubernur bahkan calon presiden juga memanfaatkan teknologi 

jejaring sosial dalam melakukan kampanye. Seperti yang dilakukan oleh tim 
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pemenangan atau tim sukses dari kedua kandidat di Pilgub Jatim 2018 melalui akun 

@jatimsedulur dan @Khififah_Emil_Jatim1. 

Bagi tim sukses dari kedua kandidat di Pilgub Jatim 2018 melalui akun 

@jatimsedulur dan @Khififah_Emil_Jatim, peranan sosial media menjadi sangat 

penting, karena mampu mendongkrak suara secara signifikan bahkan membentuk 

opini. Munculnya opini, berhasil membentuk kekuatan masing-masing calon. 

Keberadaan kampanye bisa memunculkan secara cepat hal-hal yang berkaitan 

dengan pergerakan partai politik. Banyaknya pernyataan bisa ikut mempengaruhi 

calon pemilih dalam menentukan siapa yang harus dipilih 

Permenkominfo No 14/2014 tentang Kampanye Pemilu melalui 

Penggunaan Jasa Telekomunikasi perlu disosialisasikan dan diperkuat dengan 

peraturan KPU dan peraturan Bawaslu. Potensi pelanggaran lainnya terkait 

kejelasan aktor dan materi kampanye. Perlu ada aturan yang jelas untuk mencegah 

kampanye yang bersifat fitnah, terutama oleh akun-akun anonim. Karna yang 

seperti peneliti amati, dalam Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018, terdapat 

banayak akun dengan latar belakang politik unofficial yang mengatasnamakan 

salah satu calon, dengan tujuan untuk melakukan serangan-serangan dari calon satu 

ke calon lian, tentu hal ini perlu pengawasan yang kuat. Sebagai catatan, media 

sosial dapat jadi solusi meminimalkan ketidakadilan. Media sosial dapat jadi 

penyeimbang media siaran televisi yang sekarang tak lagi mampu mempertahankan 

independensi dan keadilannya. Televisi dimiliki pengusaha yang sekarang masuk 

berbagai partai. Kondisi ini menyebabkan media televisi tersebut menjadi corong 

partai politik sang pemilik. Di sinilah urgensi media sosial. 
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Media sosial hanya berpengaruh signifikan bagi politikus yang bekerja 

sepanjang waktu. Bukan pekerjaan instan lima tahun sekali. Mereka yang intens 

menyebarkan ide-ide dan berdiskusi dalam bidang tertentu secara mendalam 

sepanjang waktu akan mendapat hasilnya saat pemilu. Dalam hal ini, peneliti 

mengamati bahwa pengoprasian media sosial official atau resmi tidak sepenuhnya 

dijalankan oleh para calon langsung, namun terdapat tim admin yang 

mengoprasionalkan media sosial untuk kepentingan kampanye, dalam kontkes 

penelitian ini baik dari akun @jatimsedulur maupun dari @khofifah_emil_jatim1 

pun menggunakan tenaga admin. Karena pada dasarnya, media sosial tidak cocok 

untuk politisi "kosong", tapi hanya bagi mereka yang punya kemampuan berpikir 

dan berdialektika, kemampuan berdialektika dengan masyarakat didunia maya 

inilah yang tentu akan sulit dilakukan langsung oleh politikus, karna intensitas 

komunikasi atau interkasi didunia maya atau media sosial tidak menentu. Media 

sosial juga tak cocok bagi yang egois, melainkan bagi mereka yang memiliki 

kepekaan dan kepedulian terhadap berbagai masalah yang dihadapi masyarakat. 

Hanya politisi yang memiliki simpati dan empati terhadap permasalahan rakyat 

yang akan menuai simpati dan empati publik. Sifat kampanye di media sosial bisa 

merupakan kebalikan dari kampanye di dunia nyata. Jika di dunia nyata kampanye 

begitu berisik, keras suaranya tapi tanpa bukti nyata, di media sosial adalah antitesis 

dari berisik dan bising tersebut, yaitu bermakna. Setiap suara punya arti, memiliki 

pembuktiannya sendiri-sendiri.  

Komunikasi politik di media sosial bisa merupakan politik sejati, yaitu 

politik yang benar-benar berisi ide-ide dan aksi nyata untuk kebaikan umum. Inilah 
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politik yang memiliki daya dobrak. Berbagai isu sosial yang menjadi beban 

masyarakat sering kali mendapatkan solusinya di media sosial. Penyeimbang Di sisi 

lain perlu ada regulasi yang jelas dan komprehensif. Kecurangan dan pelanggaran 

amat mungkin terjadi saat regulasi yang ada memiliki banyak celah. Amat mungkin 

terjadi kampanye di media sosial saat masa tenang dan pungut-hitung.  

Secara teori, teknologi digital memungkinkan pemimpin untuk terlibat 

dalam tingkat baru “percakapan” dengan pemilih, mengubah kampanye menjadi 

sesuatu yang lebih dinamis, lebih dari dialog, daripada di abad ke-20. Untuk 

sebagian besar, bagaimanapun, kandidat presiden menggunakan pesan langsung 

mereka terutama sebagai cara untuk mendorong pesan mereka keluar. Kampanye 

Obama memanfaatkan lebih besar dari suara warga tetapi hanya dalam satu area: 

the “blog berita” di situsnya di mana konten yang dapat benar-benar dikontrol 

Permenkominfo No 14/2014 tentang Kampanye Pemilu melalui 

Penggunaan Jasa Telekomunikasi perlu disosialisasikan dan diperkuat dengan 

peraturan KPU dan peraturan Bawaslu. Potensi pelanggaran lainnya terkait 

kejelasan aktor dan materi kampanye. Perlu ada aturan yang jelas untuk mencegah 

kampanye yang bersifat fitnah, terutama oleh akun-akun anonim. Sebagai catatan, 

media sosial dapat jadi solusi meminimalkan ketidakadilan. Media sosial dapat jadi 

penyeimbang media siaran televisi yang sekarang tak lagi mampu mempertahankan 

independensi dan keadilannya. Televisi dimiliki pengusaha yang sekarang masuk 

berbagai partai. Kondisi ini menyebabkan media televisi tersebut menjadi corong 

partai politik sang pemilik. Di sinilah urgensi media sosial. 
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Semua kelebihan teknologi digital dan demokrasi digital, pada saat yang 

sama berpotensi berpotensi berbalik arah menjadi kelemahanya. Cyberspace dapat 

meningkatkan demokratisasi, tapi punya peluang besar untuk menghancurkan 

sistem demokrasi. Media sosial dapat digunakan oleh oknum yang tidak 

bertanggung jawab untuk dapat mengganggu kestabilan politik dan keamanan 

secara nasional. Bagi mereka yang anti demokrasi memanfaatkan media sosial 

sebagai wadah terorisme untuk dapat bergerak secara bebas dan leluasa karena 

sistem jaringan media sosial memberi keleluasaan kepada pengguna untuk 

menggunakan identitas palsu. Hal ini juga berlaku bagi admin akun-akun provokasi 

yang dapat menyebabkan konflik sosial di masyrakat. Media sosial yang bersifat 

independen menyebabkan penggunaannya tidak dikendalikan oleh lembaga 

tertentu. Oleh karena itu, pengaturan sekaligus penggunaannya pun berada pada 

hati nurani masing- masing penggunanya. Namun, hal itu bukan berarti bahwa 

setiap orang bisa menggunakan media sosial dengan cara- cara yang buruk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



112 
 

BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan pengolahan data yang dilakukan oleh peneliti, maka dapat 

peneliti simpulkan sebagai berikut : 

Media sosial sudah menjadi media baru yang tidak hanya digunakan sebagai 

jejaring pertemanan namun telah dimanfaatkan kehal yang lebih besar seperti 

kampanya politik dalam pemilihan umum, seperti yang dilakukan oleh 

@jatimsedulur dan @khofifah_emil_jatim1 dalam memanfaatkan instagram untuk 

menarik minat pemilih.  

Setelah diamati dengan menggunakan kategorisasi AIDA atau Attention, 

Interest, Desire dan Action. Semua postingan yang telah dikoding oleh peneliti baik 

dari akun @jatimsedulur dan @khofifah_emil_jatim memenuhi empat kategorisasi 

tersebut, meskipun yang terlihat nyata terdapat pada point 1 yakni attention dan 

desire yakni memberikan harapan kepada masyarakat, melalui pesan yang 

ditampilkan melalui kampanya politik di media sosial 

Dalam setiap postingannya, terdapat perbedaan teknik memosting konten di 

instagram antara akun @jatimsedulur dan @khofifah_emil_jatim. Dimana 

@jatimsedulur lebih banyak menggunakan caption penjelasan setiap aktifitas 

kampanye politik yang dilakukan baik Gus Ipul ataupun Mbak Putih, sedangkan 

untuk akun @khofifah_emil_jatim1 lebih pada menjelaskan langsung program 

unggulan hingga alas an memilih tanpa menggunakan caption satu katapun. Namun 
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tim @khofifah_emil_jatim1 mengganti caption tersebut dengan memanfaatkan 

fiture Hastag (#) untuk memudahkan pencarian informasi oleh masyarakat luas.  

Salah satu perbedaan lain adalah, tim jatim1 lewat akun 

@khofifah_emil_jatim1 setiap postingannya mempunyai storytelling yang kuat, 

antara postingan terbaru dengan sebelumnya. Sedangkan pada tim jatim sedulur 

lewat akun @jatimsedulur lebih bersifat kondisional dan terkesan random. Selain 

itu respon yang diberikan masyarakat cukup jauh berbeda, dimana baik jumlah like 

da comment pasangan @jatimsedulur mendapatkan respoj yang besar 

dibandingkan @khofifah_emil_jatim1.  

5.2 Saran 

Dari kesimpulan yang ada sebelumnya maka, peneliti berikan beberapa 

saran sebagai berikut : 

5.2.1 Saran Akademis  

Para akademisi terutama jurusan ilmu komunikasi hendaknya lebih berani 

melakukan penelitian yang berfokus pada kampanye politik melalui media sosial 

yang lain, kedepannya disarankan untuk melakukan penelitian dengan 

menggunakan metode yang berbeda agar mendapatkan temuan yang baru terkait 

aktifitas kampanye politik. . 

5.2.2 Saran Praktis 

Dalam hal ini peneliti menyarakan agar iklan kampanye politik pada media 

sosial bisa diatur sedemikian rupa agar konten yang diposting tidak keluar dari 

kontkes iklan kampanye politk yang mendidik, menginformasi dan membujuk.  
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