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BAB II 

 

KERANGKA TEORI 

 

2.1 Penelitian Terdahulu  

Peneliti menemukan beberapa penelitian yang mengangkat konsep 

political branding. Penelitian pertama ditulis oleh Lidya Joyce Sandra bertajuk 

Political Branding Jokowi selama Masa Kampanye Pemilu Gubernur DKI 

Jakarta 2012 di Media Sosial Twitter. Penelitian dengan pendekatan kualitatif 

ini berfokus pada bagaimana Jokowi merancang pesan atau tulisan di media 

sosial melalui Twitter untuk membangun political branding. Beberapa elemen 

untuk membangun political branding kandidat politik antara lain: personalisasi, 

penampilan, dan pesan kunci politik kandidat.  

Dengan menggunakan metode analisis isi kualitatif Hsieh & Shannon, 

didapatkan hasil penelitian bahwa Jokowi adalah sosok yang sederhana dalam 

berpakaian. Hal tersebut tercermin dari pakaian yang sering dikenakan Jokowi 

didominasi dengan pakaian motif kotak-kotak dengan celana jeans selama masa 

kampanye. Melalui pakaian yang sering dikenakan, Jokowi ingin 

mengomunikasikan bahwa Jokowi juga orang biasa seperti rakyat dan 

menunjukkan bahwa Jokowi adalah sosok pekerja keras. Jokowi juga jarang 

mengenakan peci sebagai atribut kepala seperti kebanyakan kandidat politik 

lainnya. Gerakan tangan yang sering ditunjukkan Jokowi adalah salam tiga jari 
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yang berarti simbol gebrakan untuk melakukan perubahan dan menunjukkan 

Jokowi sebagai sosok yang menyukai jenis musik rock.  Secara personalitas dan 

penyusunan pesan kunci politis melalui Twitter, ingin menunjukkan bahwa 

Jokowi adalah pribadi yang dekat dengan rakyat, memiliki sikap keterbukaan, 

dan mempunyai kredibilitas dalam bekerja.  

Konsep political branding juga diterapkan dalam penelitian kedua yang 

dituliskan oleh Asmaul Husna bertajuk Analisis Political Branding Calon 

Kepala Daerah dalam Pilkada Aceh 2017. Asmaul memaparkan bahwa latar 

belakang yang dimiliki dan watak yang melekat di setiap kandidat politik tentu 

akan memberi pengaruh pada pengidentifikasi diri, produk politik, dan 

positioning dalam membangun political branding di depan khalayak. Penelitian 

dengan pendekatan kualitatif ini memaparkan bahwa kandidat politik bukan 

sosok baru di aceh. Empat kandidat politik merupakan mantan anggota GAM 

(Gerakan Separatis Aceh Merdeka) lalu dua kandidat lainnya merupakan 

mantan gubernur yang pernah menjabat pada masa konflik Aceh.  

Perbedaan golongan kandidat politik berdasarkan dua bagian yaitu 

kombatan dan non kombatan. Variabel yang digunakan untuk memahami 

political branding yang diterapkan oleh para kandidat politik selama kampanye 

adalah, identifikasi diri yang berarti kandidat politik perlu menunjukkan diri 

dan memberikan argumen yang kuat agar masyarakat memilih mereka. 

Positioning adalah cara yang diterapkan kandidat politik untuk membedakan 

antara kandidat satu dengan yang lain dengan menentukan segmentasi target 
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yang ingin dituju. Lalu, produk politik berkenaan dengan visi, misi, berbagai 

kebijakan dan program kerja kandidat politik yang telah digagas sesuai dengan 

kebutuhan khalayak luas.  

Dari hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pasangan 

Muzakir Manaf dan TA Khalid yang merupakan mantan kombatan memiliki 

identifikasi diri dengan karakter yang tegas, keras, dominasi, sikap otoriter, 

berintelektual rendah, berpegang pada pemahaman ideologi tradisional, dan 

memiliki kepemimpinan yang kuat. Produk penelitian berkenaan dengan 

gagasan yang dirancang lebih mengacu pada pemerintahan yang lebih mandiri. 

Lalu, kandidat politik berbasis kombatan akan melakukan positioning dengan 

menyasar target rekanan sesama mantan kombatan, para pemilih tradisional, 

hingga menyasar masyarakat yang berada di bekas wilayah kekuasaan GAM. 

Sementara kandidat non kombatan, lebih menunjukkan karakter yang dekat 

dengan rakyat, memiliki sopan santun, bijaksana, menerapkan politik damai, 

memiliki intelektual tinggi, memiliki kemampuan beragama, dan menghindari 

terjadinya perkelahian. Produk politik yang digagas berkenaan dengan 

meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pembangunan berkelanjutan di 

berbagai sektor. Target segementasi untuk melancarkan positioning kandidat 

politik non kombat terdiri dari kelompok buruh, petani, para perempuan, 

pemilih baru, hingga para pemilih rasional lainnya. Maka, latar belakang yang 

berbeda akan mempengaruhi kandidat politik dalam membangun political 

branding.  
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Penelitian terdahulu yang ketiga adalah sebuah penelitian kuantitatif 

yang dituliskan oleh Tyas Seruny Aryanti bertajuk Political branding Kandidat 

Politik dalam Media Sosial (Analisis Isi Kuantitatif Konten Instagram 

@ridwankamil). Konsep political branding yang digunakan dalam penelitian 

ini diambil dari Brown, Lambert, Kay, Curtis (1988) yang memaparkan bahwa 

kandidat politik penting untuk melakukan political branding untuk membangun 

citra positif di depan khalayak dan berguna untuk meningkatkan kesadaran 

khalayak akan eksistensi kandidat politik terlebih selama masa kampanye 

sehingga mampu menarik dukungan dalam jumlah banyak pada saat pemilihan 

umum berlangsung.  

Dalam meningkatkan political branding, kandidat politik perlu untuk 

menunjukkan sisi personal dan sisi sosio-politikal yang dikemas menarik 

melalui media sosial Instagram agar dapat diketahui oleh khalayak. Dapat 

ditemukan dalam Instagram Ridwan Kamil, terdapat tujuh elemen political 

branding yang banyak dikemas dalam rupa teks tertulis ketimbang dalam rupa 

visual atau audiovisual. Tujuh elemen political branding tersebut, antara lain: 

Dalam sisi personal terdapat empati, gaya personal, dan keterampilan 

berpolitik, sementara dari sisi sosio-politikal terdapat latar belakang sosial yang 

terdiri dari wilayah, ras, dan profesi. Tak jarang Ridwan Kamil juga melakukan 

interaksi dengan membalas komentar khalayak di laman postingan Instagram 

miliknya yang mengandung unsur gaya personal dan empati. Dari interaksi 
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tersebut, dapat dilihat bahwa Ridwan Kamil memiliki kedekatan dengan 

khalayak, rasa peduli, dan sikap ramah kepada khalayak.  

Tabel 2.1 Tabel Penelitian Terdahulu Political Branding 

Pembeda Peneliti 1 Peneliti 2 Peneliti 3 
Nama Lidya Joyce Sandra Asmaul Husna Tyas Seruny Aryanti 
Universitas Universitas Kristen 

Petra Surabaya 
Universitas Gadjah 
Mada 

Universitas Gadjah Mada 

Program 
Studi 

Ilmu Komunikasi Magister Ilmu 
Komunikasi  

Ilmu Komunikasi 

Judul Political Branding 
Jokowi selama Masa 
Kampanye Pemilu 
Gubernur DKI 
Jakarta 2012 di 
Media Sosial 
Twitter 

Analisis Political 
Branding Calon 
Kepala Daerah dalam 
Pilkada Aceh 2017 

Political branding 
Kandidat Politik dalam 
Media Sosial (Analisis Isi 
Kuantitatif Konten 
Instagram @ridwankamil) 

Konsep yang 
digunakan 
dalam 
penelitian 

Political Branding 
adalah cara strategis 
dari consumer 
branding untuk 
membangun citra 
politik. Elemen pada 
political branding 
antara lain: 

1. Personalitas 
kandidat, yang 
terdiri dari 
hubngan, 
orisinalitas, 
melek 
teknologi, dan 
nilai yang 
dianut secara 
personal.  

2. Penampilan 
yang terdiri atas 
gaya rambut, 
pakaiaan, 
gesture tangan. 

3. Pesan 
mengandung 

Political branding 
adalah proses yang 
digunakan kandidat 
politik untuk 
membangun dan 
menyampaikan pesan 
tertentu dalam benak 
kontituen agar 
terlihat menarik, 
mudah diingat, dan 
berbeda dengan 
kandidat politik 
lainnya.  
 
Variabel yang 
digunakan dalam 
penelitian ini antara 
lain: 
1. Identifikasi diri: 

Mengenali diri 
seutuhnya untuk 
menemukan 
sebauah alasan 
mutlak mengapa 
kandidat politik 

Konsep political branding 
menurut Brown, Lambert, 
Kay, Curtis (1988) yaitu 
personal: 

1. Kompetensi 
2. Empati 
3. Tanggung jawab 
4. Gaya pribadi 
5. Keterampilan 

berpolitik  
6. Penilaian episodik 

 
Elemen sosio politikal: 

1. Latar belakang 
sosial. 
a. Agama 
b. Wilayah 
c. Suku ras 
d. Kekayaan 

keluarga 
e. Awalan 

sederhana 
f. Profesi 

2. Referensi partai. 
3. Posisi politisi. 
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makna politik 
terdiri dari 
harapan dan 
dukungan dari 
publik.  
(Mitsikopoulou, 
2008) 

tersebut layak 
dipilih oleh 
rakyat. 

2. Positioning: 
Kandidat politik 
berupaya untuk 
menyusun, dan 
menyampaikan 
pesan sebagai 
bentuk 
diferensiasi 
antara kandidat 
satu dengan 
yang lain.  

3. Produk politik 
diinterpretasikan 
dengan visi, 
misi, berbagai 
kebijakan dan 
program kerja 
kandidat politik 
yang telah 
digagas sesuai 
dengan 
kebutuhan 
khalayak luas. 
Maka, produk 
politik ini perlu 
untuk 
diperjuangkan 
demi tercapai 
tujuan yang 
telah disepakati.  

 
(Gelder, 2013, 
Sonies, 2011, dan 
Mensah, 2016) 

 
Konsep yang digunakan di 
Instagram: 

1. Unsur 
visual/audionvisual 
(foto atau video). 

2. Teks tertulis. 
 

Pendekatan 
penelitian 

Kualitatif  
 

Kualitatif Kuantitatif  

Sifat 
penelitian 

  Deskriptif 

Metode 
pengumpulan 
data 

Analisis isi 
kualitatif, dengan 
pendekatan directed 

Analisis isi kualitatif 
dengan melakukan 
eksplorasi di 

Analisis isi kuantitatif 
dengan melihat posting 
Instagram Ridwan Kamil 
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content analysis 
melalui prosedur 
induksi (Hsieh & 
Shannon, 2005) 
dengan 
mengidentifikasikan 
konsep kunci atau 
variabel sebagai 
insial kategori 
koding. Peneliti 
ingin mengupas 
lebih dalam terkait 
konten pada akun 
Twitter Jokowi 
dalam periode 
kampanye Pemilu 
Gubernur DKI 
Jakarta 2012 yang 
berlangsung Spada 
24 Juni 2012-16 
September 2012. 
 
 Elemen political 
branding yang 
terdiri dari 
personalitas dan 
penampilan 
digunakan sebagai 
acuan awal dari 
konsep teori yang 
sudah ada, sehingga 
memungkinkan 
terjadinya 
pengembangan dari 
berbagai teori dan 
penemuan baru.  

beberapa sumber 
pendukung yang 
terdiri dari: 

1. Dokumentasi 3 
debat terbuka.  

2. Jingle lagu 
sejumlah 2. 

3. Dua booklet 
yang berisi visi 
dan misi. 

4. Satu buku 
biografi. 

5. Berita di media 
sejumlah 16. 

6. Spanduk 
sejumlah 5. 

7. Orasi politik 
sejumlah 8. 

8. Tayangan video 
sejumlah 3. 

9. Foto yang 
tersebar luas 
selama proses 
kampanye milik 
kedua kandidat 
politik 
(kombatan dan 
non kombatan) 
sejumlah 35.  

 
Semua sumber data 
tersebut dianalisis 
dalam periode 26 
Oktober 2016- 11 
Februari 2017.  

dalam segi teks foto/video 
dan teks tertulis. Melihat 
dimensi konten yang 
dilihat dari frekuensi 
konten yang 
menggunakan penanda 
lokasi, menandai, sebut, 
tagar, komentar balasan, 
serta frekuensi kisaran 
penyuka dan komentar 
yang diperoleh. 
 
 
  

Simpulan Political branding 
Jokowi yang 
dibangun selama 
masa kampanye 
Pemilu DKI Jakarta, 
melalui penampilan, 
personalitas, dan 
pesan-pesan politis 

Kandidat politik 
terbagi menjadi 2 
jenis yaitu kombatan 
dan non kombatan. 
Kombatan adalah 
orang yang 
tergabung dalam 
angkatan bersenjata 

Political branding adalah 
salah satu cara yang dapat 
digunakan kandidat 
politik untuk 
memperkenalkan diri 
beserta dengan visi dan 
misi hingga program kerja 
yang akan digagas kepada 
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dengan 
menggunakan media 
sosial di Twitter.  
 
Dengan menerapkan 
political branding 
tercermin bahwa 
Jokowi sebagai 
politisi terbuka, 
akrab dengan 
masyarakat, 
memiliki 
kredibilitas, dan 
sifat dekat dengan 
rakyat.  

resmi yang ikut 
langsung di medan 
perang pada baris 
pertama. Sementara 
non Kombatan 
adalah orang yang 
juga tergabung dalam 
angkatan bersenjata 
resmi namun tidak 
mengikuti tugas di 
garis depan medan 
pertempuran.  
 
Dari analisis yang 
dilakukan pada objek 
penelitian dengan 
mengamati secara 
verbal, visual, dan 
vokal di setiap media 
kampanye yang 
digunakan kandidat 
politik, didapatkan 
bahwa latar belakang 
yang dimiliki dan 
watak yang melekat 
di setiap kandidat 
politik tentu akan 
memberi pengaruh 
pada pengidentifikasi 
diri, produk politik, 
dan positioning 
dalam membangun 
political branding di 
depan khalayak.  

khalayak luas. Dalam 
mendukung aktivitas 
tersebut, media sosial 
Intstagram memiliki 
peranan penting agar 
aktivitas komunikasi 
politik dan political 
branding dapat 
tersampaikan dengan baik. 
Peneliti mengamati bahwa 
Ridwan Kamil 
menerapkan political 
branding yang terdiri dari 
atribut personalitas dan 
sosio politikal melalui 
laman media sosial 
Instagram miliknya.  
 
Dalam penelitian ini, 
terdapat tujuh elemen 
political branding yang 
banyak dikemas dalam 
rupa teks tertulis 
ketimbang dalam rupa 
visual atau audiovisual. 
Tujuh elemen political 
branding tersebut, antara 
lain: Dalam sisi personal 
terdapat empati, gaya 
personal, dan 
keterampilan berpolitik, 
sementara dari sisi sosio-
politikal terdapat latar 
belakang sosial yang 
terdiri dari wilayah, ras, 
dan profesi.   
 
Ridwan Kamil 
menerapkan aktivitas 
political branding melalui 
pemaparan teks tertulis 
yang didukung dengan 
gambar atau foto di 
Instagram. Ridwan Kamil 
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memanfaatkan Instagram 
sebagai salah satu strategi 
komunikasi untuk 
berinterasi secara efektif 
kepada para pemilih 
secara terbuka tanpa 
batasan ruang dan waktu. 

Perbedaan 
Penelitian 

Konsep political 
branding menurut  
Mitsikopoulou 
(2008) 

Konsep political 
branding menurut  
Gelder (2013), 
Sonies (2011), dan 
Mensah (2016) 

Konsep political branding 
menurut  Brown, Lambert, 
Kay, Curtis (1988) 

Sumber: Hasil Olahan Penelitian, 2019 

2.2 Model Komunikasi  

 

 

Penelitian bertajuk Analisis Visual Political Branding Jokowi melalui 

Media Sosial Instagram ini melansir model komunikasi yang dikemukakan 

oleh Harold Lasswell. Mulyana (2012, h. 146) memaparkan bahwa proses 

komunikasi tidak hanya terikat pada pertukaran pesan antara komunikator dan 

komunikan. Dalam setiap lapisan masyarakat yang luas, banyak pihak yang 

terlibat dalam proses penyampaian pesan. Misal, seorang kandidat politik 

tengah menyampaikan pidato dalam sebuah pertemuan sebagai bentuk 

Who 
(Komunikator) 

What (Pesan 
yang 

disampaikan) 

In which 
Channel 

(Saluran yang 
digunakan 

untuk 

To whom 
(Komunikan-
khalayak luas-

pembaca, 
pendengar, dan 

pemirsa) 

With what 
effect (dampak 
yang muncul) 

 

Gambar 2.2.1 Bagan Model Komunikasi Harold Lasswell 

Sumber: Mulyana, 2012 
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dukungan pemenangan kandidat tersebut. Banyak media yang datang untuk 

menyaksikan sekaligus meliput pertemuan deklarasi dukungan. Seusai acara, 

salah satu media yang datang melakukan diskusi internal untuk menaikkan 

materi pertemuan dukungan dalam media televisi yang akan naik tayang pada 

malam hari. Dalam diskusi internal, tentu banyak pihak yang terlibat seperti 

editor, wartawan, dan redaktur yang berpartisipasi untuk merangkai pesan yang 

telah disesuaikan dengan budaya media atau ideologi yang dianut media 

sebelum disampaikan kepada khalayak luas. Dari pemaparan di atas dapat 

dilihat bahwa penyampaian pesan bisa disampaikan dari banyak saluran.  

Komponen penting dalam model komunikasi Lasswell, antara lain: 

Pesan diciptakan dan dikirimkan oleh komunikator (who), lalu what merujuk 

pada isi pesan yang disampaikan komunikator untuk dijadikan materi analisis 

isi, komponen berikutnya berkaitan dengan saluran yang digunakan untuk 

mengirimkan pesan (in which channel), pesan yang sudah dikirimkan akan 

diterima oleh komunikan yang erat kaitannya dengan analisis khalayak, lalu 

komponen yang terakhir adalah efek atau dampak yang muncul akibat dari 

pesan yang sudah disampaikan pada khalayak.  

2.3 Komunikasi Politik 

Politik di ambil dari arti kata ‘polis’ yang berarti negara kota yang 
terdapat pada zaman Yunani klasik. Kemudian berkembang dalam berbagai 
bentuk bahasa (Inggris), seperti polity, politics, politica, political, dan policy. 
Selain itu dikenal dengan istilah politicos yang memiliki pengertian 
kewarganegaraan, yang kemudian berkembang menjadi politer yang bermakna 
hak-hak warga negara. Sejak zaman Yunani klasik telah dikenal istilah politike 
techne yang berarti kemahiran politik. (Arifin, 2011, h. 2) 

Analisis isi political..., Monica Pratiwi Dewi Gigih Putri, FIKOM UMN, 2019



18 
 

Dalam buku Arifin bertajuk Komunikasi Politik Filsafat-Paradigma-

Teori-Tujuan-Strategi dan Komunikasi Politik Indonesia (2011, h. 3) politik 

berkenaan dengan semua kegiatan kelompok manusia yang berkaitan dengan 

negara, kekuasaan, penetapan kebijakan, kepentingan negara, dan pengambilan 

keputusan.  Dari pengertian di atas dapat dilihat bahwa politik memiliki banyak 

pengertian. Politik berarti rangkaian aktivitas pada sebuah negara yang 

memiliki suatu tujuan tertentu termasuk dalam hal berkomunikasi yang terjalin 

antar pihak.  

Lasswell memaparkan bahwa politik berkenaan dengan siapa tokoh 

yang melakukan kegiatan politik, apa saja yang diperoleh, kapan dan 

bagaimana kegiatan politik tersebut berlangsung. Serangkaian aktivitas tersebut 

dilakukan guna mencapai tujuan yang disepakati dengan melibatkan kekuasaan, 

wewenang, kekuatan, dan memberi pengaruh kepada pihak lain.  

Arifin (2011, h.7) mendefinisikan komunikasi sebagai suatu proses 

penyampaian pesan untuk memberikan pengaruh kepada orang lain sekaligus 

bentuk kontrol sosial di masyarakat. Pesan komunikasi yang disampaikan 

memiliki dua aspek berbeda yakni konten pesan itu sendiri dan rangkaian 

lambang yang terkandung dalam pesan tersebut (Heryanto, 2012, h. 18). 

Aktivitas komunikasi memiliki hubungan yang erat dengan politik, pasalnya 

komunikasi memiliki peranan penting dalam politik begitu sebaliknya. Melalui 

komunikasi segala fenomena dan peristiwa politik dapat dipaparkan melalui 

sebuah pesan yang disusun dengan jelas dan politik juga turut memberi 
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pengaruh pada aktivitas komunikasi yang berlangsung terutama melalui media 

massa dan kebebasan mengemukakan pendapat, serta berbicara dari sudut 

pandang berbeda secara terbuka. 

Melansir dari pendapat yang dikemukakan Brian McNair dalam buku 

Public Relations Politik (Heryanto, 2012, h. 18) komunikasi politik merupakan 

sebuah proses penyampaian pesan yang dilakukan oleh kandidat politik kepada 

khlayak luas yang tidak terlibat dalam politik seperti para pemilih dan mereka 

yang berkecimpung dalam media massa dengan maksud dan tujuan tertentu.  

Komunikasi politik juga diartikan sebagai usaha yang dilakukan 

sekelompok orang berkenaan dengan politik dengan tujuan untuk 

mempengaruhi hingga mendapatkan kekuasaan.  

Dalam kehidupan sehari-hari, komunikasi politik bukan semata-mata 
komentar verbal atau tertulis, melainkan juga hal penting lainnya yang tampak 
seperti pakaian, make up, hairstyle, logo, dan lain-lain. Elemen-elemen tersebut 
merupakan komunikasi yang dapat dikatakan sebuah citra atau identitas politik. 
(Heryanto, 2012, h.19) 

Dari pemaparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa komunikasi politik 

merupakan aktivitas penyampaian pesan yang mengandung makna politik oleh 

aktor/ kandidat/ tokoh politik tertentu kepada khalayak luas dengan tujuan 

untuk mempengaruhi pihak lain secara sengaja untuk mencapai tujuan tertentu.  
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2.4 Public Relations Politik 

 2.4.1 Public Relations (PR) 

Menurut International Public Relations Association (IPRA), PR 

adalah sebuah fungsi managemen yang dilakukan secara sistematis, 

saling berkesinambungan, kontinu, dan terukur oleh suatu organisasi/ 

perusahaan/ lembaga/ pribadi dan lain-lain sebagai publik internal untuk 

membangun pemahaman bersama dan mencapai kesepakatan yang 

disetujui bersama  secara lebih efisien dan efektif antara publik internal 

dan publik eksternal yang terdiri dari khalayak luas dan individu yang 

berada di luar organisasi/ perusahaan/ terkait. (Sari, 2017, h. 6) 

Menurut Jefkins (2016, h. 3) PR adalah sebuah proses 

komunikasi yang terjadi, di mana ada pertukaran pesan dengan 

publiknya untuk mecapai pemahaman bersama melalui pengetahuan.  

Melalui pengertian PR yang telah dipaparkan, dapat 

disimpulkan bahwa PR adalah suatu fungsi manajemen dalam 

menyampaikan atau proses bertukar pesan antara publik internal dan 

publik eksternal secara terencana dan kontinu demi terciptanya 

pemahaman bersama antara pihak yang terlibat.  

  2.4.1. 1 Fungsi dan Tujuan PR 

Ruslan (2013, h. 9) menjelaskan bahwa PR memiliki 

fungsi sebagai berikut: 
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a. Mendukung fungsi manajemen demi mencapai tujuan 

perusahaan yang telah disepakati. 

b. Menjalin dan menjaga hubungan tetap harmonis dengan 

seluruh publik baik internal maupun eksternal untuk 

mengurangi terjadi perselisihan atau gap perbedaan 

pendapat. 

c. Membangun proses komunikasi dengan dinamis dan 

berimbang dengan seluruh publik. 

d. Memaksimalkan layanan kepada publik dan mengarahkan 

pimpinan perusahaan dengan baik   

 2.4.2 Politik 

Melanjutkan pemaparan PR pada subbab Komunikasi Politik, 

Heryanto (2018, h. 4) menjelaskan politik adalah serangkaian aktivitas 

yang memiliki tujuan utama yaitu saling mempersuasi.  

Aktivitas politik yang dimaksud seperti, mengubah atau 
mempertahankan suatu bentuk susunan masyarakat. Mengubah 
dilakukan untuk sekelompok orang yang berada di luar kekuasaan 
seperti kelompok oposisi, sementara mempertahankan dilakukan untuk 
sekelompok orang yang berada di dalam kekuasaan seperti partai 
pemenangan Pemilu.  

Budihardjo dalam Public Relations Politik (2012, h. 5) 

menyebutkan beberapa konsep utama politik, seperti: negara, 

kekuasaan, proses pengambilan keputusan, hasil dari perancangan 
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keputusan berupa kebijakan pemerintah, pendistribusian, dan 

pembagian nilai secara merata dalam tatananan masyarakat.  

 2.4.3 PR Politik  

PR Politik merupakan salah satu kajian Public Relations yang 

berada dalam ranah kajian Ilmu Komunikasi dan politik yang 

merupakan pengembangan dari bidang Komunikasi Politik. Seiring 

dengan perkembangan yang semakin canggih dan persaingan semakin 

ketat, eksistensi kajian PR Politik memiliki peranan penting karena 

didorong oleh beberapa faktor, yaitu: 

a. Kegiatan politik yang banyak dilakukan oleh kandidat atau 

faktor politik menggunakan media massa, memanfaatkan 

jasa konsultan, hingga mengimplementasikan komunikasi 

politik strategis. 

b. Penggunaan teknologi untuk mempermudah kegiatan politik 

tanpa harus bertatap langsung. Contoh, kandidat politik 

menggunakan media sosial untuk menyampaikan pesan 

politiknya sehingga pesan tersebut diketahui oleh para 

pendukung dirinya dan khalayak luas. Adanya penggunaan 

media sosial tersebut, membuat komunikasi berjalan lebih 

dinamis dua arah, interaktif, dan mampu mendapatkan 

umpan balik dengan cepat.  
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c. Perkembangan sistem demokrasi di Indonesia 

memungkinkan siapa saja dapat menyampaikan aspirasi, 

pendapat, ataupun kritikan secara lisan dan tulisan. Misal, 

pada Pemilu serentak pada 2019 ini, menuntut setiap 

kandidat untuk mengomunikasikan diri dan program kerja 

kepada khalayak luas. Kandidat politik saling berkompetisi 

untuk menarik perhatian dan berupaya mendapatkan 

dukungan dari khalayak luas. Sementara, khlayak luas juga 

dapat memberikan umpan balik atas segala informasi yang 

disampaikan kandidat politik. Melihat hal demikian, peranan 

PR Politik semakin dibutuhkan.  

PR Politik adalah bagian dari kegiatan PR untuk membangun 

komunikasi terkait bidang politik dengan publik internal maupun 

eksternal. PR Politik merancang suatu pesan penting untuk 

dikomunikasikan kepada publik secara terarah dan sistemasi demi 

menciptakan kesepahaman bersama untuk mecapai tujuan yang telah 

disepakati (Heryanto, 2012, h. 7) 

 2.4.4 Karakteristik PR Politik 

PR Politik memiliki beberapa karakteristik dalam merancang 

pesan untuk dikomunikasikan kepada publik internal dan eksternal 

adalah sebagai berikut: 
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a. PR Politik memiliki tujuan yang telah disepakati sebelum 

membangun komunikasi dengan publik internal dan 

eksternalnya. Misal, seorang kandidat politik mengikuti 

Pemilu 2019. Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk 

mendapatkan dukungan dari para pemilihnya dan meraih 

suara terbanyak dalam Pemilu nanti. Kandidat politik 

bersama kelompok pengusung merancang pesan 

komunikasi yang akan disampaikan melalui media sosial 

sesuai dengan target utama yaitu anak generasi milenial 

yang juga berperan sebagai pemilih muda. Pesan dikemas 

ringan dan tampak modern tanpa lupa menyisipkan visi dan 

misi yang digagas kandidat politik tersebut. Selain itu, 

menyusun pesan sekaligus menunjukkan bahwa kandidat 

memiliki fokus pada generasi muda. 

b. Kegiatan PR Politik dilakukan secara sengaja untuk 

mempengaruhi khalayak luas. Melanjutkan dari contoh 

sebelumnya, kandidat politik mengomunikasikan pesan 

kepada target utama yang ingin disasar secara berkala ingin 

memberikan pengaruh terkait politik kepada generasi 

milenial. 

c. Keseluruhan kegiatan PR politik dilakukan secara 

terstruktur dan memiliki hubungan yang erat dengan tujuan 

yang telah disepakati sebelumnya sesuai dengan 
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kepentingan kelompok politik tertentu (Heryanto, 2012, h. 

21). 

 2.4.5 PR Politik dalam Komunikasi Politik 

Komunikasi politik merupakan aktivitas penyampaian pesan 

yang mengandung makna politik oleh aktor/ kandidat/ tokoh politik 

tertentu kepada khalayak luas dengan tujuan untuk mempengaruhi 

pihak lain secara sengaja untuk mencapai tujuan tertentu. Salah satu 

cara untuk mencapai tujuan tertentu dengan peranan PR Politik, yaitu 

sebuah upaya untuk menciptakan pemahaman bersama (mutual 

understanding) dan niat baik (goodwill) dari seluruh pihak baik internal 

ataupun eksternal yang terlibat dalam kelompok atau organisasi politik 

tertentu dengan mengelola segala informasi atau fenomena yang tengah 

hangat diperbincangkan masyarakat dan memiliki kaitan dengan 

kelompok atau organisasi politik tersebut sehingga mampu menarik 

perhatian khalayak luas (Heryanto, 2012, h. 19). 

2.5 Political Branding  

Branding di ambil dari kata brand yang berarti merek. Menurut Wasesa 

(2011, h. 7), Merek adalah suatu identitas yang melekat dalam individu atau 

produk hingga jasa untuk membedakan antara satu dengan yang lain. Dalam 

hal politik, merek adalah identitas atau tanda pengenal yang dibangun sesuai 

dengan nilai-nilai yang dianut oleh kandidat politik atau partai yang 

menaunginya. Aktivitas atau proses untuk membentuk identitas politik 
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sehingga lekat dalam benak khalayak luas di sebut political branding. Strategi 

dalam political branding membutuhkan proses dan waktu yang lama karena 

khalayak sebagai pemilih membutuhkan proses penyesuaian pemahaman 

kandidat dengan pemilih. Pemahaman yang dimaksud adalah visi dan misi 

kandidat politik, program kerja yang digagas kandidat, kemampuan yang 

dimiliki kandidat dalam mengelola pemerintahan dan menjalankan tugas 

tanggung jawab yang diemban, hingga nilai personal yang melekat dalam diri 

kandidat tersebut. Proses penyesuaian terus berlangsung hingga akhirnya 

terekam jelas di pikiran khalayak dalam rupa citra politik yang positif. Apabila 

kandidat politik gagal membangun citra politik tentu akan kesulitan 

mendapatkan dukungan dan suara khalayak pada saat Pemilu berlangsung. 

Maka dari itu, kandidat berkompetisi untuk memenangkan hati khalayak 

untuk mendapatkan dukungan dan suara terbanyak (Arifin, 2011, h. 180). 

Kandidat politik tidak hanya berkompetisi dengan strategi ATL dan BTL, 

melainkan juga berkompetisi untuk melakukan political branding di media 

sosial yang dewasa ini banyak digandrungi khalayak luas di tengah 

perkembangan teknologi canggih. Arifin (2011, h. 170) memaparkan bahwa 

media sosial memiliki peranan yang efektif dalam membangun komunikasi 

politik antara kandidat politik dengan khalayak luas. Media sosial dapat 

berfungsi sebagai sarana komunikasi yang dinamis untuk menyampaikan 

pesan politik sekaligus media untuk menarik dukungan politik dari khalayak.  
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Menurut Mitsikopoulou dalam Sandra (2013, h. 8) political branding 

dibangun dari beberapa elemen yaitu personalitas, penampilan dan pesan 

kunci politik. Berikut ini adalah pemaparan untuk masing-masing elemen: 

A. Personalitas atau kepribadian memiliki beberapa indikator antara 

lain: 

1. Relasi berkaitan dengan interaksi yang dibangun kandidat 

politik baik secara langsung maupun tidak langsung dengan 

khalayak luas. Kandidat politik berupaya untuk menjalin relasi 

dan membangun citra politik yang positif dengan publiknya.  

2. Keaslian adalah kandidat politik menunjukkan sisi personal atau 

sifat asli kepada khalayak luas. Misal, kandidat politik 

menunjukkan sikap asli apa adanya meskipun disaksikan 

khalayak luas ataupun diliput media. Selain itu, kandidat politik 

menunjukkan kegemaran, hobi, kesukaan, dan hal lainnya yang 

mampu memberi gambaran terhadap kandidat politik secara 

personal.  

3. Pengguna teknologi adalah kandidat politik memiliki 

keterampilan dalam memanfaatkan teknologi untuk berinteraksi 

dengan khalayak luas. Misal, kandidat politik berkomunikasi 

atau sekadar menyapa khalayak melalui media sosial. 

4. Nilai personal adalah sebuah paham atau nilai yang melekat 

dalam diri kandidat politik tentang suatu hal yang di sampaikan 

melalui media. Pemahaman dan nilai bisa muncul karena 
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didorong oleh beberapa faktor seperti, adat istiadat, sikap, 

kebiasaan, pendidikan, pola asuh, keluarga, kehidupan sosial, 

cara pandang, dan cara berpikir.  

B. Penampilan adalah suatu penampakan yang melekat dalam diri 

kandidat politik yang ditangkap oleh panca indera, penampilan 

memiliki elemen yaitu: 

1. Pakaian adalah salah satu sarana yang berfungsi sebagai 

lambang kandidat politik untuk menunjukkan identitas dan 

mampu mempengaruhi citra politik di depan khalayak luas. 

Banyak ragam pakaian yang dapat digunakan kandidat politik, 

seperti: kemeja lengkap dengan jas, dasi, dan lencana, pakaian 

dengan atribut perhiasan khas daerah tertentu, seragam partai, 

hingga baju keagamaan, misal baju koko atau kemeja dengan 

mengenakan sarung, Maka dari itu, kandidat politik perlu untuk 

memikirkan secara matang atas pakaian yang akan dikenakan 

demi membangun citra positif di depan khalayak (Mulyana, 

2013, h. 57).  

2. Gaya rambut  

Sandra (2013, h. 9) memaparkan gaya rambut berkenaan dengan 

atribut kepala yang dikenakan kandidat politik. Contoh: Seorang 

kandidat politik sering menggunakan sorban ketika bertemu 

dengan khalayak karena ingin menunjukkan identitas bahwa 
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kandidat politik adalah seorang muslim yang juga berperan 

sebagai aktivis keagamaan di suatu organisasi terkemuka. 

3. Gestur tangan adalah salah bentuk dalam komunikasi nonverbal 

untuk mendukung dalam proses penyampaian pesan (Rustan 

dan Hakki, 2017, h. 92). Gestur atau isyarat tangan yang 

dilakukan kandidat politik beragam mulai dari berjabat tangan, 

mengepalkan tangan, mengangkat tangan ke atas, memberi 

tanda hormat, menunjukkan lambang atau simbol tertentu, dan 

tangan berada di kanan dan kiri tubuh, hingga menyilangkan 

tangan. 

C. Pesan kunci politik terdiri dari beberapa aspek pendukung yaitu: 

1. Harapan adalah pesan politik berupa cita-cita dan keinginan 

rakyat kepada kandidat politik. 

2. Dukungan berkenaan dengan pesan politik yang berisi 

pernyataan dukungan khalayak luas kepada kandidat politik.  

3. Laporan aktivitas adalah pesan politik yang berisi pemaparan 

rangkaian kegiatan yang dijalankan kandidat politik berkenaan 

dengan konteks politik ataupun non politik.  

4. Platform politik adalah penyampaian pesan kepada khalayak 

yang mengandung nilai atau pemahaman dalam konteks politik 

yang dianut oleh kandidat politik.  
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Maraknya penggunaan media sosial, mendorong kandidat politik turut 

serta memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk kampanye 

mempromosikan diri beserta dengan program kerja yang digagas sehingga 

memperoleh banyak dukungan dari khalayak. Filimonov (2016, h. 3) 

memaparkan media sosial khususnya Instagram memiliki fungsi yang berbeda 

dalam menerapkan strategi komunikasi politik. Instagram dapat berguna 

sebagai media untuk menyebarluaskan informasi terkait kandidat politik dan 

konten politik lainnya. Dengan Instagram, segala informasi dan fakta politik 

dapat disebarluaskan dengan cepat dan luas. Selain itu, Instagram berfungsi 

sebagai media untuk menggerakkan para pemilih secara efektif dan media 

pendukung untuk membantu dalam menyampaikan berbagai informasi 

kampanye politik sehingga segala informasi politik dapat diakses dengan 

mudah oleh khalayak.  

Terjangan media sosial, membuat khalayak semakin bersikap kritis dan 

selektif pada setiap informasi yang beredar luas. Khalayak tidak hanya melihat 

dari program kerja yang digagas oleh kandidat politik, tetapi dari aspek 

aktivitas political branding yang dilakukan kandidat politik juga menjadi 

pertimbangan khalayak dalam menentukan sebuah pilihan. Dalam aktivitas 

political branding yang dilakukan di media sosial khususnya Instagram, 

terdapat beberapa aspek yang dilihat antara lain (Filimonov, 2016, h.5):  

1. Siaran  
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Siaran adalah aspek yang berguna untuk melihat bahwa setiap 

konten yang diunggah ke Instagram mengandung informasi yang 

berkaitan dengan opini publik, posisi kandidat politik, berbagai 

pernyataan yang muncul dari kandidat politik, hingga semua 

informasi yang ditujukan untuk khalayak luas.  

2. Mobilisasi  

Aspek mobilisasi berkenaan dengan melihat apakah konten yang 

diunggah ke Instagram mampu mendorong khalayak untuk 

melakukan tindakan, memacu adanya keterlibatan khalayak, hingga 

terjalin arus komunikasi dua arah yang dinamis.  

3. Personalisasi  

Personalisasi adalah aspek yang mengukur konten dengan melihat 

banyaknya jumlah orang yang muncul dalam konten di Instagram. 

Dalam aspek ini terbagi menjadi 3 kategori, menunjukkan satu 

orang saja, banyak orang, atau tidak ada orang dalam konten yang 

diunggah di Instagram.  

4. Visibilitas  

Pada aspek ini visibilitas berkaitan dengan posisi kandidat politik 

dapat terlihat dengan jelas atau tidak dalam konten Instagram. 

5. Privatisasi  

Privatisasi memiliki kaitan erat dengan konten atau aktivitas yang 

dilakukan kandidat politik termasuk dalam aktivitas profesional 

(politik, program kerja, pemerintahan, dan lain-lain) atau termasuk 
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kategori aktivitas personal seperti kehidupan dalam keluarga, olah 

raga, makanan kesukaan, jalan-jalan, dan kehidupan lainnya yang 

masuk dalam kategori privat. 

6. Perspektif  

Perspektif adalah aspek yang melihat bagaimana cara kandidat 

politik mengambil gambar untuk dimuat dalam Instagram, terdapat 

dua kategori yaitu foto diciptakan secara resmi seperti diambil oleh 

tim kandidat politik tersebut atau foto yang diambil secara spontan 

seperti ketika kandidat politik melakukan swafoto bersama. 

7. Analisis visual  

Filimonov memaparkan bahwa analisis visual berkenaan dengan 

potret kandidat politik terbagi menjadi tiga jenis yaitu foto atau 

gambar kandidat politik tampil secara close up, setengah badan, 

hingga potret gambar atau foto badan secara keseluruhan. Mulyana 

(2013, h. 52) menjelaskan bahwa potret gambar atau foto secara 

close up memiliki makna kedekatan, keakraban atau hubungan 

intim antara kandidat dan khalayak luas.   

 
Lalu, potret gambar atau foto setengah badan (medium shot) 
menunjukkan hubungan antar individu, objektif, netral, dan tidak 
memihak.  
 
Potret gambar atau foto keseluruhan badan melambangkan adanya 

jarak dan mengurangi interaksi antara khalayak dengan kandidat 

politik.  
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 Elektabilitas kandidat politik di sebuah ajang pesta demokrasi rakyat, 

dipengaruhi oleh keahlian kandidat politik bersama tim untuk mengelola citra 

positif kandidat politik secara tepat. Kandidat politik perlu merancang agar 

proses branding dapat berjalan secara konsisten sehingga mampu 

menghadirkan citra positif dan dikenal oleh khalayak. Meskipun demikian, 

kandidat politik perlu menyeimbangi antara pencitraan yang dihadirkan 

dengan pembuktian yang nyata. Haroen (2014, h. 75) janji yang diumbar oleh 

kandidat politik tanpa ada realisasi yang nyata justru akan menimbulkan 

distrust khalayak pada kredibilitas kandidat politik sehingga berdampak pada 

semakin bertambah jumlah golongan putih (golput). Berdasarkan data yang 

didapatkan dari Kompas dalam Haroen (2014, h. 76), masyarakat yang 

berpartisipasi dalam Pemilu tahun 1999 memiliki presentase mencapai 92,4%, 

lalu turun pada 2004 mencapai 84,7%, dan mengalami penurunan kembali 

pada 2009 mencapai 70,06%. Melihat fenomena menurun jumlah partisipasi 

pemilih, kandidat politik perlu bertindak untuk mengelola aktivitas political 

branding baik dari segi karakter (sifat), kompetensi, dan kekuatan. (Haroen, 

2014, h. 83): 

1. Karakter (Sifat) 

Karakter adalah sebuah hasil dari proses panjang penempaan seseorang 

sehingga mampu membentuk suatu sikap, kebiasaan, motivasi, cara 

berpikir, dan tindakan yang berlangsung secara terus-menerus. Karakter 

bisa tumbuh sebagai akibat dari rangsangan lingkungan sekitar yang 
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mampu membentuk sifat seorang individu dan bagaimana proses interaksi 

yang berlangsung lama dalam kurun waktu tertentu. Sebagai seorang 

kandidat politik yang nantinya akan mengemban tugas pemerintahan, 

seharusnya memiliki karakter sebagai seorang pemimpin. Zaccaro dalam 

Haroen (2014, h. 86) memaparkan bahwa pemimpin harus memiliki sikap 

sifat sebagai berikut: 

a. Kecerdasan: Kandidat politik memiliki pengetahuan yang mumpuni 

dalam bidang-bidang terkait, kemampuan dalam berinteraksi ataupun 

bersosialisasi dengan orang lain, hingga memiliki pola pikir yang 

cepat.  

b. Percaya diri: Kandidat politik memiliki keyakinan yang kuat akan 

kemampuan yang dimiliki dalam mengemban tugas yang diberikan. 

c. Jujur: Sifat jujur yang melekat dalam diri kandidat politik tentu akan 

memberi pengaruh berupa tingkat kepercayaan tinggi khalayak pada 

kandidat politik tersebut untuk mengemban tugas. 

d. Determinatif: Kandidat politik memiliki kesadaran penuh untuk 

menyelesaikan tugas ataupun program kerja yang digagas dengan 

inisiatif, mempersuasi, dan memiliki andil untuk mengarahkan. 

e. Interaktif: Kandidat politik memiliki kemampuan untuk berinteraksi 

secara aktif dengan siapa saja (khalayak). Kandidat politik bersikap 

ramah, sopan, dan bijaksana.  
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2. Kompetensi 

Sebagai seorang individu yang berkecimpung di dunia politik, memiliki 

karakter yang kuat tidaklah cukup. Kandidat politik harus memiliki 

kompetensi yang kuat dengan strategi perencanaan yang matang. Haroen 

(2014, h.11) memaparkan bahwa kompetensi dapat terbagi menjadi dua 

yaitu hard competency dan soft competency. Hard competency mencakup 

ilmu pengetahuan dan keterampilan secara teknis yang dimiliki kandidat 

politik. Lalu soft competency mencakup karakter atau perilaku yang 

melekat dalam diri kandidat politik. Kedua kompetensi yang berjalan 

secara berkesinambungan akan menghasilkan performa kerja yang efektif.  

Kompetensi adalah syarat utama yang wajib dimiliki kandidat politik 
dalam mem-branding diri karena kompetensi yang dimiliki kandidat 
politik yang ditunjukkan pada khalayak (Haroen, 2014, h. 93) 
 
Dengan demikian, kandidat politik dituntut untuk bisa menjalankan tugas 

dengan penuh tanggung jawab, professional, dan menghasilkan output 

yang berkualitas.  

3. Kekuatan 

Kandidat politik penting untuk mengetahui letak kekuatan yang 

dimilikinya dengan melihat batas kemampuan diri dan kelemahan yang 

dimiliki sehingga mengetahui cara mengelola kekuatan secara tepat untuk 

mendukung aktivitas political branding. Kekuatan terbagi menjadi dua 

yaitu kekuatan material dan kekuatan non material. Setiap kandidat tentu 

memiliki modal material yang mencukupi untuk bisa terdaftar dalam bakal 

calon Pemilu, namun terlepas dari kekuatan material yang dimiliki, 
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kandidat politik perlu mengetahui kekuatan non material yang terdiri dari 

cara membangun relasi yang akrab, kepribadian yang unggul, kritis, dan 

lain-lain.  

2.6 Political Branding dan PR Politik  

Political Branding dan PR Politik memiliki hubungan yang saling 

berkaitan dalam membangun citra politik dan opini publik (Wasesa, 2011, h. 

6).  Sama halnya dengan partai politik, jika seorang kandidat disebutkan 

namanya, khalayak bisa mengetahui eksistensi kandidat tersebut beserta dengan 

sifat dominan yang melekat pada kandidat politik tersebut. PR memiliki tiga 

fungsi utama, antara lain: Pertama, PR sebagai fungsi manajemen, di mana PR 

melakukan satu-kesatuan aktivitas yang terdiri dari tahap perencanaan, tahap 

pengorganisasian, tahap pelaksanaan, dan tahapan pengawasan untuk 

mendukung aktivitas manajemen. Kedua, PR memiliki fungsi untuk menjaga 

relasi dengan publik internal dan eksternal. PR perlu menjaga relasi untuk 

menciptakan kesepahaman bersama dengan publiknya. Ketiga adalah PR 

memiliki fungsi sebagai penyampai pesan atau komunikator. Proses 

komunikasi yang berlangsung, memiliki sifat dua arah dan berupaya untuk 

membangun citra dan opini publik yang positif, serta menguntungkan berbagai 

pihak yang terlibat melalui komunikasi dua arah antara publiknya (Ruslan, 

2013, h. 10). Lalu, branding adalah sebuah proses untuk menanamkan 

sekaligus menunjukkan berbagai keunggulan yang dimiliki kandidat atau partai 

politik dalam pikiran khalayak luas dan memacu khalayak untuk menentukan 
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keputusan pada suatu pilihan tertentu. Khalayak bisa segera menentukan 

pilihannya karena khalayak sudah memiliki pemikiran, persepsi, atau opini 

yang dibangun sendiri berdasarkan apa yang khalayak lihat, terima, dan segala 

informasi yang disampaikan kandidat atau partai politik kepada khalayak 

(Wasesa, 2011, h.5). 

Proses branding dalam politik memiliki beberapa tahapan penting. 

Tidak hanya mengandalkan melalui penggunaan media ATL dan BTL saja 

melainkan melibatkan peranan praktisi atau personal kandidat politik yang 

berperan seperti brand atau sebuah objek yang memerlukan proses branding 

demi tercipta citra positif dan mampu memperoleh banyak dukungan dari 

khalayak luas (pemilih). Proses tersebut disebut dengan political branding. 

Kandidat politik melakukan political branding tidak berhenti pada saat sudah 

terpilih menjadi anggota dewan, melainkan aktivitas political branding terus 

diimplementasikan hingga kandidat terpilih dan pada saat sudah mengemban 

tugas negara. Kandidat politik perlu menjaga citra politik diri sekaligus 

menjaga agar para pemilih tidak berpindah ke kandidat atau partai politik lain. 

Maka dari itu, aktivitas political branding dan PR Politik bukan suatu hal yang 

mudah dan cepat. Kandidat politik bersama tim yang terlibat di dalamnya perlu 

merancang segala aktivitas tersebut secara matang dan beriringan sehingga 

mampu mencapai tujuan yang disepakati dan menciptakan kesepahaman 

bersama. 

 

Analisis isi political..., Monica Pratiwi Dewi Gigih Putri, FIKOM UMN, 2019



38 
 

2.7 Strategi Political Branding  

Political branding menjadi strategi yang banyak digunakan dalam kegiatan 

kampanye dan pe. Suatu aktivitas yang dilakukan kandidat politik untuk 

membantu dalam memberi informasi, mengedukasi, membedakan antara satu 

kandidat dengan yang lain, dan membangun kepercayaan khalayak disebut 

dengan Political branding. Downer (2016, h. 23) menjelaskan semua kandidat 

politik hingga pertahana (incumbent) perlu membangun political branding 

untuk mengembangkan hubungan baik yang sudah terjalin dengan khalayak 

atau para pemilih, meyakinkan, mempertahankan pemilih yang ada, dan 

membuka peluang pada para pemilih baru dalam Pemilu berikutnya. Melalui 

political branding, kandidat berupaya untuk mendapatkan kepercayaan 

khalayak sebagai pemilih sehingga dapat mendapatkan dukungan khalayak 

(Downer, 2016, h. 20). Dengan adanya political branding, kandidat politik 

dapat mendiferensiasikan dirinya dengan kompetitor yang bersaing.  

Downer menjelaskan political branding yang dapat dilakukan oleh kandidat 

politik, antara lain (2016, h. 29) dengan melakukan identifikasi, pengembangan 

brand positioning, dan nilai. Kandidat politik perlu untuk mengindentifikasikan 

target market yang disasar, segementasi, dan positioning yang akan dikemas 

kepada khalayak. Kandidat politik merencanakan dan menyusun pesan yang 

ingin disampaikan kepada khalayak sehingga khalayak bisa mengingat, 

mendapatkan gambaran dengan tepat ketika brand disebutkan, dan diferensiasi 

antara kandidat lainnya. Diferensiasi dilakukan sehingga mampu menciptakan 

political brand yang kuat dan asosiasi yang khas. Di samping itu, kandidat 
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politik harus mengerti bagaimana menginterprestasikan political brand di 

hadapan khalayak sehingga berhasil mencapai harapan, memiliki makna yang 

kuat, dan membantu dalam mendukung program pemasaran political branding 

kandidat politik.  

2.8 Representasi Diri di Media Sosial 

Media sosial Instagram adalah salah satu media sosial yang dirancang untuk 

menggerakan pengguna untuk berpartisipasi, membangun percakapan antara 

pengguna dengan pengguna Instagram, dan membentuk komunitas. Jumlah 

pengguna yang kian terus berkembang, menjadikan Instagram diminati oleh 

banyak orang sekaligus media pendukung untuk mendapatkan informasi terkait 

suatu hal. Menimbang hal demikian, individu mengelola pesan yang diunggah 

di Instagram sehingga mampu menampilkan diri sendiri di depan pengguna 

Instagram dan apa yang menjadi ketertarikan pengguna Instagram.  

Menurut Sanderson & Smith (2015, h. 2) presentasi diri adalah suatu proses 

berkelanjutan yang dilakukan individu untuk membentuk sebuah opini, 

identitas yang khas, dan citra diri dalam rupa rangkaian pesan verbal atau 

nonverbal dengan tujuan tertentu. Seseorang dapat memilah, informasi seperti 

apa yang ingin ditonjolkan di media sosial dan tidak sehingga mampu 

menyampaikan pesan kepada khalayak sesuai yang diinginkan dan 

merepresentasikan diri untuk mendapatkan dukungan. Presentasi diri di media 

sosial merupakan salah satu strategi yang dapat digunakan individu untuk 

menampilkan informasi dalam diri seseorang kepada khalayak luas menjadi 

lebih menarik dan interaktif karena dikemas melalui tampilan visual.  
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2.9 Topik dalam Political Branding 

Bentuk upaya yang bisa dilakukan seorang kandidat politik dalam 

membangun political branding adalah dengan merangkai pesan politik yang 

akan disampaikan kepada khalayak luas secara tepat. Adanya penyusunan 

pesan politik secara tepat berguna untuk menciptakan arus komunikasi yang 

dinamis antara kandidat politik dengan khalayak luas. Pesan politik di rangkai 

dengan mengangkat topik yang dianggap relevan dengan khalayak luas. Berikut 

ini adalah kategori topik menurut Graham (2013, h. 8) antara lain: 

1. Hak sipil dan Hak Asasi Manusia 

2. Kriminal dan proses peradilan  

3. Bisnis dan ekonomi 

4. Pendidikan 

5. Lingkungan  

6. Pemerintahan 

7. Kesehatan dan kesejahteraan sosial 

8. Imigrasi 

9. Militer dan pertahanan 

10. Kepercayaan  

11. Ilmu pengetahuan dan teknologi 

12. Perang dan konflik 

13. Peristiwa dunia 

14. Acara nasional (dalam negeri) 

15. Infrastruktur 
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16. Kampanye dan partai politik 

17. Norma dan nilai 

2.10 Media Sosial  

Terjangan teknologi yang canggih melahirkan sebuah sistem untuk 

membantu manusia dalam mengakses informasi berupa internet. Proses yang 

cepat dan mudah menjadikan internet sebagai media baru yang mampu 

menciptakan arus komunikasi dua arah antara para pengguna. Dalam 

komunikasi politik, internet memiliki peranan penting. Seperti di negara tirai 

bambu, internet merupakan alat vital untuk mendukung pemerintahan Cina. 

Pasalnya, hampir 80% departemen dalam pemerintahan Cina memiliki website 

sebagai bagian dari Government Online Project (Heryanto, 2012, h.59). 

Domminick dalam Heryanto (2012, h. 61) memaparkan internet 

memiliki tiga bentuk pengembangan antara lain: Pertama, World Wide Web 

sebuah alat yang dapat digunakan untuk menambahkan grafis, teks, suara, dan 

gambar animasi. Selain itu, World Wide Web dapat digunakan untuk 

mendapatkan informasi yang tersedia di internet. Kedua, browser yang 

berfungsi untuk memudahkan pengguna untuk menemukan informasi yang 

dicari dalam web. Browser memungkinkan pengguna untuk menyimpan data, 

mengelola data, dan menyimpan data sesuai dengan kebutuhan yang 

diperlukan. Bentuk pengembangan ketiga adalah search engine atau banyak 

dikenal dengan khlayak luas berupa Google dan Yahoo!  
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Perkembangan teknologi terus berinovasi. Internet generasi pertama 

atau disebut Web 1.0 yang bersifat statis di mana pengguna hanya bisa 

menikmati konten yang disuguhkan oleh orang-orang tertentu yang memiliki 

kemampuan teknis dalam bidang internet, mulai bergeser menjadi internet 

generasi kedua (Web 2.0). Pengguna Web 2.0 tidak hanya berperan sebagai 

pembaca atau penikmat tetapi pengguna bisa berinteraksi dengan sesama 

pengguna internet sehingga arus komunikasi bersifat lebih dinamis (Shera, 

2010, h. 119).  

Media sosial adalah salah bentuk pengembangan dari Web 2.0. Menurut 

(Luttrell, 2016, h. 20) media sosial adalah sebuah kegiatan, tingkah laku, dan 

kebiasaan yang dilakukan individu atau kelompok di dalam dunia maya untuk 

saling bertukar informasi, ilmu pengetahuan, ruang diskusi bersama dalam 

media percakapan. Media percakapan adalah sebuah aplikasi berbasis web yang 

dapat digunakan oleh individu atau ke kelompok untuk mengirimkan informasi 

dalam rupa teks, gambar, video, hingga audio dengan mudah dan cepat. Selain 

itu, media percakapan sebagai sarana untuk menampilkan profil singkat 

individu dan membantu menciptakan interaksi tanpa batas ruang dan waktu. 

Rupa media percakapan bervariasi seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan 

masih banyak lainnya.  

Media sosial adalah suatu platform yang dapat diakses secara online 

termasuk dalam publikasi dan seperangkat aplikasi untuk mempermudah proses 

komunikasi, melibatkan partisipan, memacu keterlibatan khalayak luas, hingga 
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mendapatkan umpan balik. (Maya, 2012). Di samping memiliki fungsi untuk 

meningkatkan interaksi atau kanal diskusi online, fungsi media sosial 

merambah ke aspek lain seperti bidang ekonomi, bidang pendidikan, dan 

bidang lainnya. Pengguna media sosial pun beragam, tidak hanya terikat pada 

suatu individu saja, melainkan lembaga pemerintah hingga swasta juga 

menggunakan media sosial untuk menunjang aktivitasnya.  

Kekuatan media sosial untuk menjangkau khalayak dalam waktu yang 

cepat tanpa batas ruang dan waktu, menjadikan media sosial digunakan banyak 

kandidat politik untuk berinteraksi bahkan sebagai media untuk melancarkan 

kampanye karena dinilai mampu menghadirkan banyak dukungan dari 

khalayak. Konten yang dimuat dalam media sosial pun bervariasi, kandidat 

politik biasa menyampaikan pesan moral, pemaparan aktivitas atau kebijakan 

pemerintahan, regulasi, berbagai inovasi, hingga membahas isu-isu politik 

lainnya yang tengah hangat diperbincangkan (Setiawan & Savitry, 2016, h. 

118). Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa media sosial adalah 

sebuah cara baru komunikasi melalui platform online yang dapat digunakan 

oleh khalayak sebagai pengguna untuk melakukan berbagai jenis interaksi 

meski lawan komunikasi berada di waktu dan tempat yang berbeda secara 

dinamis.  
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2.10.1 Kategori Media Sosial 

Media sosial memiliki karakteristik dan fungsi yang berbeda-

beda. Berikut ini adalah kategori media sosial dalam buku bertajuk The 

Social Media Marketing Book First Edition (Zarrella, 2010) antara lain: 

1. Blog  

Zarrella memaparkan (2010, h. 9) blog adalah sistem 

manajemen konten yang dapat memberi kemudahan bagi 

para pengguna untuk menulis sebuah hasil karya singkat 

atau biasa disebut dengan posting. Blog memuat informasi 

yang dikemas secara menarik dan ringan oleh pengguna blog 

lengkap dengan gambar pendukung di dalamnya.   

2. Microblogging  

Bentuk dari blogging yang menyuguhkan konten dengan 

jumlah karakter yang lebih terbatas. Dengan menggunakan 

microblogging ini, sesama pengguna dapat mengetahui 

informasi penting yang beredar melalui bentuk post ulang 

oleh pengguna lain atau post yang diteruskan kembali oleh 

pengguna lainnya yang berbeda. Contoh microblogging 

adalah Twitter (Zarrella, 2010, h. 31). 

3. Social Networking  

Media sosial dalam kategori social networking memiliki 

fungsi utama untuk memudahkan pengguna berinteraksi 
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antara satu pengguna dengan pengguna lainnya secara lebih 

mudah tanpa ada batas ruang dan waktu. Sesama pengguna 

bisa saling berkomunikasi hingga bertukar gambar. Media 

sosial dalam kategori ini antara lain: Facebook, LinkedIn, dll 

(Zarrella, 2010, h. 53). 

4. Media Sharing  

Menurut Zarrella (2010, h. 77) kategori media sosial dalam 

media sharing dapat membantu pengguna untuk 

mempublikasikan konten visual ataupun audio visual. Tidak 

hanya sekadar mempublikasikan konten, tipe media sosial 

ini juga memberi kemudahan pengguna untuk 

mengoperasikan kamera foto, video, atau aplikasi lainnya 

melalui pemanfaatan internet secara bersamaan. Pengguna 

bisa menikmati konten yang disuguhkan secara bebas, dapat 

mendaftarkan menjadi anggota terlebih dahulu ataupun 

langsung menikmati konten tersebut. Misal, pengguna dapat 

menikmati video di YouTube dengan bebas tanpa perlu 

mendaftarkan diri terlebih dahulu. Namun apabila pengguna 

ingin mempublikasikan konten tertentu, pengguna dapat 

membuat akun YouTube. Contoh media sosial yang masuk 

dalam kategori media sharing antara lain, Flickr, Instagram, 

YouTube, SlideShare, dll.  
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5. Social News and Bookmarking  

Kategori media sosial dalam kategori ini memberi 

kemudahan pengguna untuk memberikan penilaian pada 

aneka konten yang tersedia dalam website. Pengguna dapat 

memberi rating positif atau negatif dalam konten tersebut, 

semakin banyak rating positif yang diberikan, menandakan 

bahwa konten tersebut diminati oleh khalayak luas. Contoh 

dari kategori social news and bookmarking adalah 

Digg.com, del.icio.us, dll (Zarrella, 2010, h. 103).   

2.11 Instagram  

Instagram adalah aplikasi yang terdapat dalam perangkat pintar yang 

dapat digunakan oleh khalayak untuk mengambil foto, memperbaiki, 

menandai, memberi deskripsi foto, dan membagikan foto. Aplikasi yang berdiri 

sejak Oktober 2010, terus mengalami peningkatan dalam jumlah pengguna. 

Menurut Geurin (2014, h. 2), jumlah pengguna Instagram mencapai 300 juta 

pengguna yang tersebar di seluruh dunia dan akan terus mengalami kenaikan. 

Melalui Instagram, khalayak dapat menciptakan khalayaknya sendiri dengan 

kegiatan saling mengikuti (following-follower) antar satu pengguna dengan 

pengguna yang lain (Geurin, 2014, h. 2).  Instagram memiliki fitur yang 

beragam dan semakin bervariasi. Setiap pengguna bisa mengguggah post ke 

dalam feed yang bisa dipajang dalam waktu yang lama dan dapat diatur 

pengguna, post dalam rupa Instagram Story yang bertahan selama 24 jam 
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