
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Pemilihan kepala daerah secara langsung membawa iklim demokrasi baru 

bagi perkembangan pendidikan politik di Indonesia, terjadi sejak adanya 

perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, kemudian diubah menjadi 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Implikasi 

dari perubahan undang undang ini adalah adanya pemilihan langsung yang diatur 

dalam Pasal 56-119, tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. 

Sebelumnya, dipilih oleh DPRD I maupun DPRD II. 

Perubahan mekanisme pemilihan umum kepala daerah tersebut 

mengakibatkan perubahan pola pikir calon kepala daerah terhadap konsep 

kampanye yang harus dilakukan. Sebelum pemilihan secara langsung, partai 

politiklah yang berperan penting dalam pilkada. Namun, dengan munculnya 

pilihan langsung, sosok calon lebih dipentingkan, karena rakyatlah yang 

menentukan pilihan. Ketika sistem yang mengatur pilkada adalah sistem 

perwakilan maka konsep kampanye hanya terbatas pada anggota legislatif daerah. 

Namun dengan perubahan sistem pilkada secara langsung, konsep kampanye lebih 

dititik beratkan pada bagaimana merebut simpati rakyat.  

Di negara-negara maju, seperti Amerika Serikat atau Jepang telah lama 

menerapkan sistem pilkada langsung, untuk menarik simpati rakyat, para calon 

mengembangkan suatu model kampanye personal branding. Konsep ini 



 

menekankan cara-cara untuk mempersuasi rakyat selaku pemilih, agar 

memberikan suara kepada kandidat. Barrack Obama misalnya telah membuktikan 

bahwa pencitraan dirinya di dunia maya melalui blogging dan social networking 

berhasil mengantarkannya menjadi orang nomor satu di Amerika Serikat. Di 

Indonesia, strategi personal branding juga dilakukan oleh Susilo Bambang 

Yudhoyono pada pemilihan presiden secara langsung tahun 2004 dan 2009 

(Haroen, 2014 : xii).   Dari contoh Obama, dan Jokowi-Ahok, bisa dikatakan 

bahwa politisi atau calon kepala daerah berupaya mengendalikan persepsi orang 

atau masyarakat seperti yang diinginkan. Personal brand yang kuat akan banyak 

memberikan keuntungan,  antara lain: memberikan keuntungan pada individu 

yang bersangkutan untuk lebih memiliki kelebihan apabila dibandingkan 

kompetitor personal lainnya di kancah pasar (Rampersard, 2008:5). Melalui 

strategi personal branding, calon memiliki peluang lebih unggul dalam kompetisi 

dan penguasaan pasar. Hal ini penting dilakukan oleh setiap kandidat yang akan 

bersaing untuk merebut hati pemilih. 

Personal branding merupakan strategi komunikasi untuk memasuki jendela 

otak pemilih agar seorang kontestan memiliki makna tertentu yang mencerminkan 

keunggulan terhadap kontestan pesaing dalam bentuk hubungan asosiatif. Dengan 

personal branding maka pemilih yang semula tidak bersimpati menjadi 

bersimpati, dari yang tidak peduli menjadi peduli. Personal branding efektif 

untuk memperkuat dukungan masyarakat dan meningkatkan elektabilitas. (Nursal, 

2004:86). 



 

Penerapan personal branding banyak dilakukan pada pemilihan kepala 

daerah secara langsung sudah dilakukan di sejumlah daerah.Salah satu pemilihan 

yang menarik dan menjadi perhatian adalah pemilihan calon gubernur dan wakil 

gubernur Jawa Tengah.  Ada tiga pasang kandidat yang maju pada pemilihan yang 

diselenggarakan tanggal 26 Mei 2013, yaitu  pasangan Bibit Waluyo-Sudidjono 

yang didukung Partai Demokrat, partai Golkar, dan PAN, pasangan Hadi Prabowo 

- Don Murdono, didukung oleh koalisi enam partai politik yaitu PKB, PPP, PKS, 

Partai Gerindra, PKNU, Hanura, dan pasangan Ganjar Pranowo-Heru Sudjatmoko 

yang didukung oleh PDI-P. 

Berdasarkan survei dari Lingkaran Survei Kebijakan Publik (LSKP) Jakarta, 

yang meneliti sebelum coblosan, pasangan Ganjar Pranowo-Heru Sudjatmoko 

merupakan kandidat yang rendah popularitas. Hasil survei menunjukkan 

responden belum mengenal Ganjar-Heru, pasangan ini dipilih 8,4 persen, kandidat 

Hadi Prabowo-Don Murdono yang diusung 6 koalisi partai politik dipilih 6,8 

persen responden. Bibit Waluyo yang menggandeng Rektor Universitas Negeri 

Semarang Sudijono Sastroatmodjo, dipilih oleh 39 persen responden.10 

  

10 http://bola.kompas.com/read/2013/04/14/22215735/Solo.Raya.Milik.Ganjar.Pranowo, 
diakses 14 April 2013. 
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Gambar 1.1 
Tingkat Popularitas Cagub-Wagub Jawa Tengah pada April 2013 

 

 
Sumber:Kompas, Solo Raya, 14 April 2013 
 

Lembaga Media Survei Nasional (Median) merilis hasil survei popularitas 

Bibit Waluyo, diantara para kandidat Gubernur yang ada, memiliki tingkat 

tertinggi dengan perolehan 80,8 persen. Disusul calon gubernur Hadi Prabowo 

dengan raihan 65 persen, dan Ganjar Pranowo dengan 63 persen. Menurut 

Direktur Eksekutif Median Rico Marbun, tingginya popularitas Bibit Waluyo itu 

tidak terlepas dari kedudukannya selaku incumbent.11 

  

11 http://news.okezone.com/read/2013/04/07/512/787707/survei-pilgub-jateng-bibit-waluyo-
masih-terpopuler, diakses 7 April 2013. 
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Gambar 1.2 
Hasil Survei Elektabilitas Calon Gubernur Jateng 2013 

 

Sumber: Lampung Pos, 7 April 2013 
 

Temuan survei menunjukkan elektabilitas Bibit Waluyo paling tinggi 

dibanding dua calon lainnya, Hadi Prabowo dan Ganjar Pranowo. Masyarakat 

memilih Bibit karena popularitasnya, Bibit dikenal karena menjadi Gubernur Jawa 

Tengah 5 tahun. Elektabilitas diartikan sebagai mengukur tingkat keterpilihan 

calon kepala daerah. Elektabilitas berasal dari kata elect, yaitu mekanisme 

pembentukan elektabilitas serupa dengan accountability yang menjadi 

akuntabilitas sebagai bandingan (Cangara, 2009:147).   

  



 

Gambar 1.3 
Hasil Survei Popularitas Calon Gubernur Jateng 2013 

 

 
Sumber: KPU Jateng 2013 
 

Pada saat diumumkan sebagai calon gubernur Jawa Tengah, popularitas dan 

elektabilitas Ganjar Pranowo rendah. Hal ini dikemukakan oleh pengamat politik 

dari Universitas Wachid Hasyim, Joko Prihatmoko. Menurutnya masalah 

popularitas yang bermuara pada elektabilitas pasangan Ganjar-Heru di Jawa 

Tengah, pada awal tahun 2013, dianggap belum memadai, masih ditambah 

kemungkinan terpecahnya suara PDIP yang disebabkan majunya Don Murdono 

dan tersingkirnya Rustriningsih. Dari perspektif dan kalkulasi politik pada saat itu, 

kondisi tersebut diprediksi menguntungkan pasangan Bibit Waluyo-Sudijono serta 

Hadi Prabowo-Don Murdono.12 Namun, Plt. Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa 

Tengah, M. Prakosa meyakini bahwa pasangan Ganjar-Heru memiliki peluang 

besar untuk menang dan mampu memenangkan Pilgub Jateng 2013, bahkan PDIP 

12 http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/03/07/217628/Ganjar-
Diragukan-PDIP-Optimistis, diakses 8 Maret 2013. 
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meyakini akan mampu meraih 40 persen suara dari total pemilih di Jawa 

Tengah.13 

Elektabilitas tinggi yang dimiliki kandidat di awal, belum tentu akan tetap 

tinggi pada saat coblosan. Karena banyak faktor bisa membuat elektabilitas 

menjadi semakin menurun ataupun semakin tinggi. Untuk itu kandidat harus 

memperhatikan elektabilitas sebagai hal yang penting untuk didongkrak, 

dipertahankan dan dijaga. Sebagai contoh kasus yang terjadi pada Ganjar 

Pranowo ketika diguncang kampanye hitam yang dilempar oleh lawan politiknya. 

Ganjar yang naik haji pada 2012 diserang isu sebagai non-muslim. Isu itu tersebar 

di sebagian wilayah pantura dan Jateng bagian tengah. Ganjar juga dituding oleh 

pendukung Rustriningsih, Thamrin Mahatmanto, telah melakukan kebohongan 

publik. Itu sangat merugikan dan menurunkan tingkat elektabilitas. Namun Ganjar 

menyatakan tidak akan membalas serangan itu dan tetap meminta pendukungnya 

berkampanye secara santun.14 

Strategi kampanye politik yang dilakukan Ganjar Pranowo, untuk 

menaikkan popularitas dan elektabilitasnya diantaranya membuat personal dan 

society branding sebagai berikut : 

  

13 http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/pilkada/2013/05/21/157779/Ganjar-Heru-
Optimis-Raih-40-Persen-Suara, diakses 6 Maret 2013- 

14 http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2013/04/02/151359, diakses 2 April 2013.  
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Tabel 1.1 
Pesan Politik Ganjar-Heru (Personal + Society Branding) 

 
 

Pasangan Ganjar- Heru juga memasang tagline yang berbeda dalam Pilgub 

2013, yaitu “Mboten Ngapusi, Mboten Korupsi”. Tagline terkesan njawani untuk 

menjawab kegelisahan rakyat akan maraknya korupsi, sedangkan dua tagline 

kandidat lainnya yaitu HP-Don dengan “ Lebih Baik’’, dan Bibit Waluyo dengan 

slogan “Bissa”. 

Selain itu, Ganjar Pranowo juga membuat personal branding sebagai 

“Rockin Governor for Jateng Democracy”. Ia melakukan kampanye dengan 

musik rock , menggambarkan  sosok Ganjar yang suka musik cadas, (19 Mei 

2013). Selain dengan musik, Ganjar juga menyajikan bentuk kampanye yang 

berbeda dan mengapresiasikan pikiran dan ide cemerlang dari relawan. Kamis 

(23/05/2013), Ganjar Pranowo blusukan kedalam gang-gang kampung 

membersihkan atribut kampanye berupa stiker dan spanduk. Ganjar melanjutkan 

pembersihan dengan berkenalan, bercengkerama, dan mendengarkan keluhan 

beberapa warga di Kampung Prembaen Selatan, Kembangsari, Semarang Tengah. 

Strategi personal branding lainnya yang paling menarik adalah membuat foto-

foto yang berbeda untuk pemasangan spanduk, kalender, baliho, sticker, dan 

Ganjar 

•Ganjar’s Personality 
•Calon Gubernur 
cerdas, ganteng, 

dan bersih  
•Wakil Ketua Komisi 

II DPR RI 
•Kader PDI P 

•KAGAMA 

Heru 

•Heru’s Personality 
•Bupati Purbalingga 

yang sederhana 
•Magister Undip 

(Adpub) 
•Birokrat yang 
paham Sistem  

Pasangan 

•Group Personality 
•Visi + Misi  

•Slogan 
•Blusukan; 
Pendekatan 
personal dan 

informal 
•Sosmed  

•Endorser (Mega, 
Puan, Jokowi)  



 

sebagainya. Berikut ini beberapa contoh foto yang dibuat tim pemenangan 

Ganjar-Heru untuk keperluan kampanye. 

Contoh spanduk bergambar Ganjar-Heru di sisi kiri dan Puan Maharani di 

sisi kanan, dengan slogan “Jateng Gagah, Mboten Korupsi Mboten Ngapusi” 

terpasang melintang  di depan kantor DPC PKS, yang merupakan sekretariat tim 

pemenangan HP- Don. 

 

Gambar 1.4 
Foto Puan Maharani dipasang di bagian kanan spanduk 

 

 
 

  



 

Gambar 1.5 
Elemen Picture Branding 

 

 
 

Gambar 1.6 
Differential Advantage 

 



 

 

Selain itu, Ganjar - Heru juga mempunyai sejumlah foto untuk kampanye, 

dengan pose, busana, setting dan layout yang yang berbeda. 
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Gambar 1.7 
Foto Ganjar memakai t’shirt sebagai simbol jiwa muda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 1.8 

Foto Ganjar mengenakan baju putih untuk spanduk, baliho dan surat suara 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Gambar 1.9 
Foto berbaju merah, simbol warna PDI P 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ada banyak aspek yang bisa dikembangkan untuk mendongkrak 

elektabilitas, yaitu popularitas atau figur calon gubernur, di antaranya 

pengalaman, kompetensi, pasangan, track record, latar belakang profesi, 

dukungan tokoh agama, dukungan tokoh masyarakat, asal partai yang 

mencalonkan, dan asal daerah calon gubernur,  karena masyarakat pemilih sangat 

mempertimbangkan aspek-aspek tersebut.  

 

  



 

Tabel 1.2 
Jajak Pendapat Litbang Harian Seputar Indonesia dan Pusat Kajian  

Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskaptis) 

Apakah sejumlah faktor di bawah ini menjadi pertimbangan atau tidak menjadi 
pertimbangan dalam menentukan pilihan Anda pada Pilgub Jateng? 

No Faktor Pertimbangan 
(persen) 

Ya Tidak Tidak 
Menjawab 

1 Popularitas/Figur calon 92,02 6,97 1,01 
2 Pengalaman calon 90,76 3,02 6,21 
3 Kemampuan/kompetensi calon 90,18 7,39 2,43 

4 Pasangan (wakil gubernur, 
walikota, bupati) 89,00 8,98 2,02 

5 Track record/jejak rekam calon 89,00 7,98 3,02 
6 Latar belakang profesi 86,06 10,92 3,02 
7 Dukungan dari tokoh agama 80,02 17,04 2,94 
8 Dukungan dari tokoh masyarakat 72,46 19,98 7,56 
9 Asal partai yang mencalonkan 58,94 26,03 15,03 

10 Asal daerah calon (kabupaten, 
kecamatan, desa) 51,05 42,91 6,05 

Sumber: Seputar Indonesia, 2008 

Pertimbangan terbesar dalam menentukan pilihan pada Pilgub Jateng  2008 

adalah popularitas/figur calon (92,02%), kemudian disusul oleh pengalaman calon 

(90,76%), kemampuan/kompetensi calon (90,18%), pasangan (89%), track record 

(89%), latar belakang profesi (86,06%), dukungan dari tokoh agama (80,02%). 

Popularitas dan elektabilitas, salah satunya bisa didongkrak dengan personal 

branding melalui foto, seperti yang dilakukan pasangan Ganjar-Heru. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Perjalanan kompetisi antar kandidat dalam Pilgub Jateng 2013 dan upaya 

mendongkrak elektabilitas menarik untuk diteliti karena di dalamnya terkandung 

unsur kedewasaan dalam berpolitik. Faktor yang menentukan keterpilihan seorang 

kepala daerah begitu rumit dan kompleks, baik dari aspek persyaratan 



 

administratif pencalonan maupun dari proses pemilihan itu sendiri. Faktor 

persyaratan pencalonan, para kandidat juga akan melalui  proses kompetisi yang 

berat, baik dari aspek pertarungan wacana, ideologi, opini publik, strategi media, 

strategi kampanye, serta citra diri kandidat. Oleh karena itu, setiap calon kepala 

daerah harus memiliki kemampuan politik, citra diri yang positif, menguasai opini 

publik, strategi kampanye, strategi pemetaan pemilih, serta strategi penguasaan 

media. 

Kandidat calon gubernur dan wakil gubernur yang memiliki popularitas dan 

elektabilitas  yang rendah, berdasarkan survei yang dilakukan Lingkaran Survei 

Indonesia, Lembaga Media Survei Nasional dan Lembaga Pengkajian Surveri 

Indonesia, namun bukan harga mati bagi kandidat untuk tidak memenangkan 

pemilihan gubernur. Seperti fenomena yang terjadi pada pasangan Ganjar 

Pranowo-Heru Sudjatmoko dalam Pemilihan Gubernur 2013. Hampir seluruh 

lembaga menyebutkan popularitas dan elektabilitas kandidat dengan nomor urut 3 

tersebut paling rendah. Bahkan banyak pemilih yang tidak tahu dan tidak 

mengenal figur Ganjar Pranowo-Heru Sudjatmoko. 

Strategi pemenangan pasangan Ganjar Pranowo-Heru Sudjatmoko dalam 

Pilgub Jateng 2013, menarik untuk diteliti lebih jauh, political marketing, 

personal branding dan foto branding  seperti apakah yang dilakukan pasangan 

Ganjar Pranowo-Heru Sudjatmoko dalam peningkatan elektabilitas. 

 

 



 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berangkat dari studi literatur dan studi lapangan, penelitian ini akan melihat 

lebih jauh tentang: 

1. Bagaimana strategi political marketing yang dijalankan oleh Ganjar Pranowo-

Heru Sudjatmoko untuk menaikkan popularitas dan elektabilitasnya dalam 

Pilgub Jateng 2013. 

2. Bagaimana personal branding melalui foto sebagai media komunikasi yang 

dilakukan Ganjar Pranowo-Heru Sudjatmoko bisa menarik simpati pemilih.  

 

1.4 Signifikansi Penelitian 

1.4.1 Signifikansi Akademis 

Secara konseptual penelitian ini mempunyai kegunaan untuk mengkaji 

konsep komunikasi strategis dan komunikasi politik dalam pemilihan gubernur, 

khususnya tentang konsep teori political marketing,  personal branding, dan foto 

sebagai media komunikasi. Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi, 

pengetahuan dan literatur, serta pengembangan ilmu komunikasi strategis dan 

komunikasi politik yang berkaitan dengan political marketing, dan personal 

branding. Manfaat teoritis dapat berupa penambahan teori, pengembangan ide 

serta konsep-konsep dasar tentang political marketing, dan personal branding, 

serta foto sebagai media komunikasi. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat 

menambah wahana referensi bagi peneliti lain.  

 



 

1.4.2 Signifikansi Praktis 

Penelitian ini bisa dijadikan  bahan acuan bagi para kandidat kepala daerah 

yang akan maju dalam pemilihan gubernur, bisa juga digunakan sebagai referensi 

atau bahan pijakan bagi siapapun yang akan maju dalam pemilihan kepala daerah, 

terutama yang berkaitan dengan political marketing, personal branding dan foto 

sebagai media komunikasi untuk mendongkrak elektabilitas dalam pilkada. 

1.4.3 Signifikansi Sosial 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 

kepada masyarakat, pelaku politik dan kaum akademisi menjadi lebih paham 

tentang strategi apa yang dilakukan tim pemenangan pemilihan kepala daerah, 

terutama dalam menyiapkan materi political marketing, personal branding  

melalui foto sebagai media komunikasi. 

 

1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis 

1.5.1 State of The Art 

Kajian pustaka yang melandasi penelitian political marketing, personal 

branding melalui foto sebagai media komunikasi dalam mendongkrak popularitas 

dan elektabilitas Ganjar-Heru dalam Pilgub Jateng 2013, didasarkan pada 

berbagai penelitian (tesis, disertasi, penelitian ilmiah), dan jurnal penelitian, baik 

jurnal lokal maupun jurnal internasional. Peneliti melakukan penelusuran 

penelitian yang dilakukan tahun 2004-2013. Alasan memilih waktu tersebut,  

karena tahun 2004, undang-undang pemilihan langsung calon kepala dan wakil 

kepala daerah disempurnakan, dan sepanjang 2004-2013, banyak dilakukan 

pemilihan umum secara langsung kepala daerah. 



 

Penelitian tentang strategi calon kepala dan wakil kepala daerah untuk 

memenangkan pemilihan kepala daerah sudah banyak ditulis. Juga banyak 

dibahas penelitian teori komunikasi strategis termasuk penggunaan strategi 

komunikasi, apa yang dilakukan untuk memenangi pertarungan di pemilihan 

kepala daerah. Sebagai contoh kemenangan pasangan Jokowi-Ahok yang sangat 

fenomenal dalam pertarungan politik memperebutkan kursi Gubernur dan Wakil 

Gubernur DKI Jakarta juga sudah banyak disinggung oleh banyak peneliti. 

Penulisan yang diteliti adalah materi yang beda dari yang pernah ditulis 

sebelumnya.  

Dari berbagai penelitian, ada salah satu tesis Nuriyatul Lailiyah yang 

meneliti “Komunikasi Strategis dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah, Studi 

Kasus Kampanye Pasangan Widya Kandi - M Mustamsikin dalam Pemilihan 

Bupati Kendal”, terdapat perbedaan dan kesamaan. Perbedaan adalah paradigma 

yang digunakan, post positivisme dan model yang digunakan adalah Elaboration 

Likehood Model (ELM). Persamaannya adalah penelitian ini memberikan 

gambaran komprehensif komunikasi strategis yang dilakukan Widya Kandi - M 

Mustamsikin dan bagaimana pemilih Widya Kandi sebagai penerima pesan 

kampanye. Hasil penelitian menunjukkan aktivitas komunikasi strategis dilakukan 

dengan public relations, iklan, debat kandidat dan pidato. Public relations 

menjadi aktivitas dominan untuk mendapatkan dukungan pemilih, sementara iklan 

untuk meningkatkan awareness. Pelaku kampanye mengirimkan isyarat periferal 

dan sentral untuk mendapatkan sebanyak mungkin dukungan pemilih. 



 

Kemenangan Jokowi dan Ahok juga diteliti oleh peneliti lain, tim 

komunikasi politik Joko Widodo  sebagai pemenang pada pemilihan Gubernur 

DKI Jakarta 2012. Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana penerapan 

konsep strategi political branding dalam proses personal branding oleh tim 

komunikasi politik Joko Widodo. Metode penelitian berupa studi kasus yang 

sifatnya deskriptif dengan menggunakan tiga teknik pengumpulan data yaitu 

wawancara yang bersifat open-ended, studi literatur dan dokumentasi. Untuk 

teknik analisis menggunakan teknik kategorisasi dan membandingkan antara data 

yang didapat dari divisi komunikasi Jokowi dengan teori yang dipakai oleh 

peneliti. Hasil penelitian menunjukkan Jokowi melakukan proses branding 

melalui pendekatan politik dimulai dengan brand positioning. Jokowi sebagai 

karakter merakyat, identik dengan PDI Perjuangan yang memperjuangkan wong 

cilik. Kemudian identitas yang digunakan adalah slogan, logo, jingle, dan website. 

Untuk komunikasi digunakan periklanan, personal selling, interactive marketing, 

dan public relations. Prosesnya dimulai dari tahapan identifikasi nilai dan 

positioning yang memunculkan slogan “Jakarta Baru”, kemudian penggunaan 

elemen political marketing di mana partai menurunkan kekuatan mesin partai, 

kekuatan isu, dan kekuatan polling untuk melihat posisi Jokowi. 

Selain kedua penelitian diatas, penelitian tentang personal branding melalui 

foto, dilakukan oleh Silvia Annisa Dwitama, yaitu Semiotik Foto Berita Pasangan 

Hade Pada Pemilihan Gubernur Jawa Barat 2008 di Harian Umum Pikiran 

Rakyat. Penelitian yang dilakukan untuk mengetahui makna denotatif dan 

konotatif yang terkandung dalam foto berita pasangan Hade pada Pemilihan 



 

Gubernur Jawa Barat 2008, di Koran Pikiran Rakyat. Metode yang digunakan 

adalah penelitian kualitatif, dengan pendekatan analisis semiotik foto, yang 

dikemukakan oleh Roland Barthes. Objek penelitian ini adalah foto berita 

pasangan Hade, dalam pemilihan gubernur Jawa Barat 2008, yang berjumlah 7 

buah, yaitu mulai dari penetapan nomor urut, hingga ditetapkan sebagai gubernur. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa denotatif pada foto dapat dilihat dari 

gambaran sesungguhnya sebuah objek yang ditangkap oleh kamera, dan konotatif 

dilihat dari proses penggambaran objek tersebut dan dari segi makna tanda, foto 

berita yang diambil lebih banyak menguntungkan pasangan Hade, karena 

menonjolkan citra positif mereka sebagai pemimpin. Dari segi teknis, fotografer 

ingin menunjukkan jika sebuah foto, harus bisa mencakup keseluruhan peristiwa, 

sehingga langsung dimengerti pembaca. Meski setiap foto terdapat makna 

tertentu, namun “pembaca” fotolah yang merupakan faktor utama dalam 

menentukan makna dari sebuah foto. 

1.5.2 Paradigma Penelitian 

Penelitian ini berlandaskan paradigma konstruktivisme. Paradigma ini 

melahirkan metode penelitian kualitatif yang memiliki sifat sangat berbeda 

dengan kuantitatif. Tidak membahas pengaruh, korelasi atau hubungan sebab 

akibat, tetapi lebih kepada memahami dan merekonstruksi berbagai konstruksi 

yang sebelumnya sudah ada.  

Paradigma konstruktivis ialah paradigma dimana kebenaran suatu realitas 

sosial dilihat sebagai hasil konstruksi sosial, dan kebenaran suatu realitas sosial 

bersifat relatif (nisbi). Penelitian konstruktivisme sarat dengan nilai. Sebagai 



 

instrumen utama dalam penelitian, peneliti berhak menentukan siapa yang akan 

menjadi responden atau bisa juga disebut dengan informan serta menentukan 

kerangka, konsep atau teori yang digunakan.Subjektivisme yang merupakan ciri 

khas paradigma konstruktivisme memberi keleluasaan bagi peneliti untuk 

mendeskripsikan pemahaman peneliti terhadap potret realitas yang menjadi objek 

penelitian, (Eriyanto, 2014:13). Sementara itu, (Bungin, 2008:238) mengatakan 

paradigma konstruktivisme bersifat reflektif dan dialektikal, yaitu antara peneliti 

dan subjek yang diteliti, perlu terciptanya empati dan interaksi dialektis agar 

mampu merekonstruksi realitas yang diteliti melalui metode kualitatif seperti 

observasi partisipasi. Dalam tataran operasionalnya, penelitian ini mencoba 

memahami pengalaman komunikasi politik individu-individu, yaitu kandidat 

calon gubernur, tim pemenangan dan masyarakat pemilih. Konsekuensi penelitian 

dengan paradigma konstruktivisme, peneliti harus menggunakan asumsi-asumsi 

yang sejalan dengan paradigma ini.  

 

1.6 Teori dan Konsep 

Untuk memenangkan pilkada, para kandidat mengeluarkan biaya ekstra 

besar untuk pelaksanaan  kampaye, tim sukses, juga untuk tim konsultan. Ini 

merupakan masalah jika calon kandidat atau partai politik yang mendukungnya 

tidak  memiliki cukup dana untuk membiayai semua kegiatan kampanye tersebut, 

oleh  karena itu cara yang bisa digunakan calon kandidat untuk meminimalisasi 

anggaran bisa dilakukan dengan memakai political marketing, personal branding, 

picture branding, langkah ini dapat digunakan untuk meminimalisasi biaya 



 

kampanye yang cukup besar. Dalam pembahasan tentang kekuatan strategi 

political marketing dan personal branding melalui foto sebagai media komunikasi 

untuk mendongkrak popularitas dan elektabibilitas calon gubernur, peneliti 

mendasarkan pada beberapa teori. 

1.6.1 Political Marketing 

Political Marketing adalah suatu model kampanye untuk menarik simpati 

rakyat dalam Pemilu. Political marketing juga diartikan  strategi kampanye politik 

untuk membentuk serangkaian makna politis tertentu di dalam pikiran para 

pemilih, (Nursal, 2004:54). Istilah marketing pada mulanya adalah konsep yang 

sering digunakan di dalam dunia bisnis. Dalam tulisan Newman dan Perloff dalam 

Prisgunanto (2008:65), dikatakan bahwa pemasaran politik didefinisikan sebagai 

aplikasi prinsip-prinsip pemasaran dalam kampanye politik yang beraneka ragam 

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

eksekusi, dan strategi managemen kampanye oleh kandidat, partai politik, 

pemerintah, pelobi, kelompok-kelompok tertentu yang bisa digunakan untuk 

mengarahkan opini publik pada idiologi mereka. 

 Dalam marketing politik, yang ditekankan adalah penggunaan pendekatan 

dan metode marketing untuk membantu politikus dan partai politik agar lebih 

efisien serta efektif dalam membangun hubungan dua arah dengan konstituen. 

Penerapan prinsip marketing meluas ke luar institusi bisnis di negara-negara maju. 

Sebagai contoh, ahli pemasaran sering terlibat dalam persaingan memperebutkan 

kursi presiden atau parlemen. Hal itulah yang akhirnya menumbuhkan cabang 

marketing baru yang disebut sebagai political  marketing. Pada tahun 1980-an, 



 

konsep tersebut berkembang ketika televisi mendapat peran penting untuk 

menyampaikan pesan-pesan komersial kepada pasar. 

1.6.1.1 Strategi Marketing  

Marketing politik juga menyediakan perangkat, teknik dan metode 

marketing dalam dunia politik (Firmanzah, 2007:203-205). Dalam proses political 

marketing, digunakan penerapan 4Ps marketing, yaitu : 

a. Produk (product) berarti partai, kandidat dan gagasan-gagasan partai yang 

akan disampaikan konstituen produk ini berisi konsep, identitas ideologi. Baik 

dimasa lalu maupun sekarang, yang berkontribusi dalam pembentukan sebuah 

produk politik. 

b. Promosi (promotion) adalah upaya periklanan, kehumasan dan promosi untuk 

sebuah partai yang di mix sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat. Dalam hal ini, pemilihan media perlu dipertimbangkan. 

c. Harga (price), mencakup banyak hal, baikekonomi, psikologis, sampai citra 

nasional. Harga ekonomi mencakup semua biaya yang dikeluarkan partai 

selama periode kampanye. Harga psikologis mengacu pada harga persepsi 

psikologis misalnya, pemilih merasa nyaman, dengan latar belakang etnis, 

agama, pendidikan dan lain-lain. Sedangkan harga citra nasional berkaitan 

dengan apakah pemilih merasa kandidat tersebut dapat memberikan citra 

positif dan dapat menjadi kebanggaan negara. 

d. Penempatan (place), berkaitan erat dengan cara hadir atau distribusi sebuah 

partai dan kemampuannya dalam berkomunikasi dengan para pemilih. Ini 

berati sebuah partai harus dapat memetakan struktur serta karakteristik 

masyarakat baik itu geografis maupun demografis. 



 

e. Segmentasi adalah untuk mengenal kelompok-kelompok pasar. Selain itu bisa 

digunakan untuk pemilahan kategori atau kelompok, berguna untuk mencari 

peluang, merumuskan pesan komunikasi, melayani lebih baik, menganalisis 

perilaku konsumen, mendesain produk. Menguasai konsep pemilahan 

kelompok masyarakat pemilih sangat diperlukan bagi calon gubernur karena 

masyarakat sangat heterogen. Jika calon gubernur memahami karakter 

segmen yang menjadi sasaran pemilihan dengan baik, bisa memberikan 

tawaran politik yang lebih efektif untuk mendongkrak elektabilitas. 

(Firmanzah, 2007:203) 

Menggunakan 4Ps marketing dalam dunia politik menjadikan marketing 

politik tidak hanya sebatas masalah iklan, tetapi lebih komprehensif. Marketing 

politik menyangkut cara sebuah institusi politik atau parpol atau kandidat ketika 

menformulasikan produk politik, menyusun program publikasi kampanye dan 

komunikasi politik, strategi segmentasi untuk memenuhi kebutuhan lapisan 

masyarakat sampai ke perhitungan harga sebuah produk politik. (Firmanzah, 

2008:211) 

Inti dari political marketing adalah mengemas pencitraan, publik figur dan 

kepribadian (personality) seorang kandidat yang berkompetisi dalam konteks 

pemilihan umum kepada masyarakat luas yang akan memilihnya. (Ibham, 

2008:69) 

Tujuan marketing dalam politik adalah bagaimana membantu kandidat 

untuk lebih baik dalam mengenal masyarakat yang diwakili atau menjadi target 

dan kemudian mengembangkan isu politik yang sesuai dengan aspirasi mereka. 



 

Konsep political marketing, “suatu penggiatan pemasaran untuk 

menyukseskan kandidat atau partai politik dengan segala aktivitas politiknya 

melalui kampanye program pembangunan perekonomian atau kepedulian sosial, 

tema, isu-isu, gagasan, ideologi, dan pesan-pesan bertujuan program politik yang 

ditawarkan memiliki daya tarik tinggi dan sekaligus mampu memberi kesan 

positif bagi setiap warga negara dan lembaga atau organisasi secara efektif.” 

(Kotler and Neil, 1999:13) 

Dalam pemasaran politik dikenal adanya publisitas politik. Publisitas 

merupakan upaya mempopulerkan diri kandidat atau institusi partai yang 

bertarung. Ada 4 (empat) bentuk publisitas yang dikenal dalam komunikasi 

politik: 

a. Dikenal sebagai pure publicity yakni mempopulerkan diri melalui aktivitas 

masyarakat dengan setting sosial yang natural atau apa adanya. Misalnya saja, 

bulan Ramadhan dan Idul Fitri yang merupakan siklus aktivitas tahunan 

sehingga menjadi realitas yang apa adanya. Kandidat bisa memanfaatkan 

kesempatan tersebut untuk memasarkan dirinya. Misalnya dengan 

mengucapkan “Selamat Menjalani Bulan Ramadhan” atau “Selamat Tahun 

Baru Imlek” dengan disertai nama atau foto kandidat. Semakin banyak jenis 

bentuk pure publicity yang digarap, maka akan semakin populer kandidat. 

b. Free ride publicity yakni publisitas dengan cara memanfaatkan akses atau 

menunggangi pihak lain untuk turut mempopulerkan diri. Misalnya saja 

dengan tampil menjadi pembicara disebuah forum yang diselenggarakan 

pihak lain, menjadi sponsor gerakan anti narkoba, turut berpartisipasi dalam 

pertandingan olahraga di sebuah daerah kantung pemilih. 



 

c. Tie-in publicity yakni dengan memanfaatkan extra ordinary news (kejadian 

sangat luar biasa). Misalnya saja peristiwa tsunami, gempa bumi atau banjir 

bandang. Kandidat dapat mencitrakan diri sebagai orang atau partai yang 

memiliki kepedulian sosial yang tinggi sehingga imbasnya memperoleh 

simpati khalayak. Sebuah peristiwa luar biasa, dengan sendirinya memikat 

media untuk meliput. Sehingga partisipasi dalam peristiwa semacam itu, 

sangat menguntungkan kandidat. 

d. Paid publicity cara mempopulerkan diri lewat pembelian rubrik atau program 

di media massa. Misalnya, pemasangan advertorial, iklan spot, iklan kolom, 

displai atau pun juga blocking time program di media massa. 

Secara sederhananya dengan menyediakan anggaran khusus untuk belanja 

media,  (Newman, 1994:95). 

 Ada beberapa tahap respon pemilih terhadap stimulasi tersebut : 

a. Awareness, yakni bila seseorang dapat mengingat atau menyadari bahwa 

sebuah pihak tertentu merupakan kontestan Pemilu. Dengan jumlah kontestan 

Pemilu yang banyak, membangun awareness cukup sulit dila-kukan, 

khususnya bagi partai-partai baru. Seperti sudah menjadi hukum besi political 

marketing, secara umum para pemilih tidak akan menghabiskan waktu dan 

energinya untuk menghafal nama kontestan tersebut. Yang jelas seorang 

pemilih tidak akan memilih kontestan yang tidak memiliki brand awareness. 

b. Knowledge, yakni ketika seorang pemilih mengetahui beberapa unsur penting 

mengenai produk kontestan tersebut, baik substansi maupun presentasi. 

Unsur-unsur itu akan diinterpretasikan sehingga membentuk makna politis 



 

tertentu dalam pikiran pemilih. Dalam pemasaran produk komersial, tahap ini 

disebut juga sebagai tahap pembentuk brand association dan perceived 

quality. 

c. Liking, yakni tahap di mana seorang pemilin menyukai kontestan tertentu 

karena satu atau lebih makna politis yang terbentuk dipikirannya sesuai 

dengan aspirasinya. 

d. Preference, tahap di mana pemilih menganggap bahwa satu atau beberapa 

makna politis yang terbentuk sebagai interpretasi terhadap produk politik 

kontestan, tidak dapat dihasilkan secara lebih memuaskan oleh kontestan 

lainnya. Dengan demikian, pemilih tersebut memiliki kecenderungan untuk 

memilih kontestan tersebut. 

e. Conviction, pemilih tersebut sampai pada keyakinan untuk memilih kontestan 

tertentu. (Nursal, 2004:234) 

Marketing politik tidak dapat dipisahkan dari polemik yang melingkupinya. 

Marketing politik merupakan penerapan ilmu marketing dalam kehidupan politik. 

Tidak ubahnya domain aktivitas sosial lain, politik telah menjadi lebih terbuka 

dan transparan. Dunia politik sangat ketat dalam persaingan, bahkan sangat 

kental, diperlukan cara dan metode efektif untuk merebut hati konstituen dan 

masyarakat luas. 

Sikap skeptis terhadap marketing politik juga ada,berangkatdari pemahaman 

bahwa marketing adalah ilmu yang dikembangkan dalam dunia bisnis dan 

ditujukan untuk mengejar keuntungan. Aplikasi marketing dalam dunia politik, 



 

juga meninggalkan masalah etika dan moral. Karena dalam aktivitas marketing 

tidak jarang sebuah organisasi mengemas informasi berbeda dengan kenyataan 

bahkan sampai memanipulasi informasi yang ditransfer. 

1.6.2 Branding 

Branding adalah penggunaan langkah strategis dalam seni membangun citra 

politik. Hal ini berdasarkan strategi yang digunakan politisi untuk mendapatkan 

popularitas dan pemilihan. Branding politik bukan hanya penggunaan iklan 

tradisional, namun pemasaran yang mencakup segala hal dan kampanye citra 

identitas, Scammell (2007:83). Branding adalah ciri khas pada generasi milenium 

dan digunakan oleh politisi dalam platform membangun citra. Politisi didorong 

untuk “menganggap diri mereka sebuah merek” dan menggunakan strategi public 

relations untuk menarik hati masyarakat. Scammell, (2007:84) 

Pencitraan merek dalam politik yang dilakukan oleh kandidat calon 

gubernur dan wakil gubernur, muncul untuk menambahkan lapisan hubungan 

emosional yang beroperasi seluruhnya dan diatas nilai penggunaan fungsional 

produk. Bukti dari kebutuhan untuk hubungan emosional disediakan dalam 

rebranding dari Blair, di mana ia ingin terhubung pada tingkat emosional yang 

lebih positif dengan masyarakat untuk meningkatkan peringkat persetujuannya 

Scammell, (2007:84). Membangun citra komunikasi politik menjadi salah satu 

modal dasar kandidat calon gubernur dan wakil gubernur maju dalam sebuah hajat 

politik. Proses pencitraan dibangun melalui intensitas komunikasi politik secara 

berkesinambungan hingga berhasil meraup suara konstituen untuk menjatuhkan 

pilihannya terhadap seorang kandidat.  



 

Dalam prosesnya, tidak terlepas dari bagaimana cara meningkatkan “nilai 

jual” dan investasi politik kandidat dan nalar politik masyarakat. Artinya, setiap 

figur harus mempersiapkan diri melalui sosialisasi secara dini untuk lebih dikenal 

publik. Dalam hal ini, masing-masing elite politik memiliki nilai jual dan investasi 

politik yang memadai sebagai bekal menjadi orang nomor satu dalam percaturan 

politik secara kompetitif.  

Sementara itu, masyarakat selaku pemilih menjadi elemen utama pengawal 

demokrasi dapat merajut kebersamaan dengan tidak mengedepankan egoisme 

identitasnya. Anarkisme politik yang menjadi paradoks demokrasi dapat 

diminimalisir dengan meningkatkan kesadaran dan perilaku politik masyarakat 

melalui sosialisasi dan komunikasi politik yang bermartabat. Dalam melakukan 

branding, kandidat calon gubernur dan wakil gubernur harus melakukan beberapa 

tahapan yang disebut: 

1.6.2.1 Personal Branding 

Nursal (2009:19) membagi formula untuk membentuk personal branding 

yang kuat. Personal Branding yang kuat membutuhkan perencanaan prospek 

siapa saja dan di mana saja seseorang memberikan layanan. Artinya kandidat 

pasangan calon gubernur dan wakil gubernur siap memberikan layanan untuk 

masyarakat. Target market ini bisa berupa lokasi secara geografis, lifestyle, 

pendapatan, gender, pekerjaan, dan umur. Hal yang lain yang dibutuhkan adalah 

calon gubernur dan wakil gubernur yang membangun personal branding harus 

menjadi spesialis dalam bidang yang dikuasai. Hal yang biasa dilakukan orang 

adalah ingin menjadi serba bisa dalam segala hal. Hal itu sama sekali tidak 



 

mendukung personal branding. Kemudian visibility selalu menjaga ingatan target 

khalayak sasaran agar selalu eksis, hal penting berikutnya dalam mendukung 

personal branding adalah memuaskan klien, pemuasan klien ini umumnya didapat 

dari totalitas yang diberikan dalam mengerjakan spesialisasi tersebut. 

Personal branding didasarkan atas nilai-nilai kehidupan seseorang dan 

memiliki relevansi tinggi terhadap siapa sesungguhnya diri seseorang. Juga 

merupakan merek pribadi seseorang, di benak semua orang yang dikenal. 

Personal branding akan membuat semua orang memandang seseorang secara 

berbeda dan unik, orang mungkin akan lupa dengan wajah seseorang, namun 

merek pribadi akan selalu diingat orang lain. Konsistensi merupakan prasyarat 

utama dari personal branding yang kuat. Hal-hal yang tidak konsisten akan 

melemahkan personal branding, dimana pada akhirnya  akan menghilangkan 

kepercayaan serta ingatan orang lain terhadap diri anda (McNally & Speak, 

2002:13) 

Uraian diatas memberikan pemaknaan bahwa personal branding kandidat 

calon gubernur dan wakil gubernur adalah suatu proses membentuk persepsi 

masyarakat terhadap aspek-aspek yang dimiliki oleh kandidat, di antaranya adalah 

kepribadian, kemampuan, atau nilai-nilai, dan bagaimana stimulus-stimulus ini 

menimbulkan persepsi positif dari masyarakat yang pada akhirnya dapat 

digunakan sebagai alat pemasaran untuk memenangkan hati para pemilih. 

1.6.2.2 Tahapan Personal Branding 

Personal branding calon gubernur danwakil gubernur dimulai dari pribadi 

yang bersangkutan, dalam tahap ini ada dua langkah yang sangat penting. 



 

Pertama, memperkenalkan siapa diri kandidat dan menyampaikan spesialisasi apa 

yang diambil atau dimiliki. Kedua, memformulasikan sebuah janji kandidat saat 

menghadapi target atau calon pemilih. Janji seperti yang tertuang pada tagline 

mboten korupsi mboten ngapusi. Sebuah janji akan disampaikan ketika bertemu 

dan  berhubungan lanngsung dengan masyarakat pemilih. Aspek berikutnya yang 

lebih penting adalah adalah menjaga hubungan dengan pemilih untuk  

menimbulkan perhatian yang lebih. 

Ada tiga dimensi utama pembentuk personal branding : 

1. Kompetensi atau kemampuan individu  

Untuk membangun reputasi atau personal branding, kandidat calon 

gubernur dan wakil gubernur harus memiliki suatu kemampuan khusus atau 

kompetensi dalam satu bidang tertentu yang dikuasai. Seorang kandidat dapat 

membentuk sebuah personal branding melalui sebuah polesan dan metode 

komunikasi yang disusun dengan baik. Personal brand adalah sebuah gambaran 

mengenai apa yang masyarakat pikirkan tentang seseorang, dalam konteks 

penelitian ini adalah apa yang masyarakat pikirkan tentang kandidat calon 

gubernur. Hal tersebut mencerminkan nilai-nilai, kepribadian, keahlian dan 

kualitas yang membuat seorang kandidat berbeda dengan yang lainnya.  

2. Style  

Gaya merupakan kepribadian dari personal branding seorang kandidat 

calon gubernur dan wakil gubernur. Gaya merupakan bagian yang menjadikan diri 

seseorang unik di dalam benak orang lain. Gaya adalah cara seseorang 

berhubungan dengan orang lain. Seringkali kata-kata yang digunakan orang untuk 

menilai gayaseorang calon gubernur dan wakil gubernur mengandung suatu emosi 

yang kuat. 



 

3. Standar 

Standar personal branding seorang kandidat calon gubernur dan wakil 

gubernur sangat mendeterminasi cara orang lain memandang diri kandidat 

tersebut. Standar akan menetapkan dan memberikan makna terhadap kekuatan 

personal branding. (McNally & Speak, 2002:26) 

Kuncinya seorang kandidat calon gubernur dan wakil gubernur yang 

menetapkan standar sendiri. Terkadang seseorang menetapkan standar yang 

terlalu tinggi dan terlanjur mengatakan pada orang lain bahwa diri mereka mampu 

melakukan suatu hal dengan cepat dan dapat memperoleh hasil yang baik (agar 

kompetensi dan gaya personal branding seorang kandidat kelihatan menarik di 

benak semua orang). Namun yang terjadi adalah sebaliknya, terkadang seseorang 

gagal untuk mencapai standar yang ditetapkan sendiri. Dengan menggabungkan 

ketiga faktor tersebut, yaitu kompetensi, style dan standar, seorang kandidat calon 

gubernur dan wakil gubernur dapat mulai terus  membangun dan mengembangkan 

reputasi dalam bidang khusus yang dipilih dan proses membangun reputasi adalah 

proses seumur hidup.  

Delapan konsep utama yang menjadi acuan dalam membangun personal 

branding  (Montoya, 2002:81) :  

1. Spesialisasi (The Law of Specialization)  

Ciri khas dari sebuah personal brand yang hebat adalah ketepatan pada 

sebuah spesialisasi, terkonsentrasi hanya pada sebuah kekuatan, keahlian atau 

pencapaian tertentu. Spesialisasi dapat dilakukan pada satu atau beberapa cara, 

yakni:  



 

a) Ability – misalnya sebuah visi yang stratejik dan prinsip-prinsip awal yang 

baik.  

b) Behavior – misalnya keterampilan dalam memimpin, kedermawanan, atau 

kemampuan untuk mendengarkan.  

c) Lifestyle – misalnya hidup dalam kapal (tidak dirumah seperti kebanyakan 

orang), melakukan perjalanan jauh dengan sepeda.  

d) Mission – misalnya dengan melihat orang lain melebihi persepsi mereka 

sendiri  

e) Product – misalnya futurist yang menciptakan suatu tempat kerja yang 

menakjubkan.  

f) Profession – niche within niche – misalnya pelatih kepemimpinan yang juga 

seorang psychotherapist.  

g) Service – misalnya konsultan yang bekerja sebagai seorang nonexecutive 

director  

2. Kepemimpinan (The Law of Leadership)  

Masyarakat membutuhkan sosok pemimpin yang dapat memutuskan 

sesuatu dalam suasana penuh ketidakpastian dan memberikan suatu arahan yang 

jelas untuk memenuhi kebutuhan mereka. Sebuah personal brand yang dilengkapi 

dengan kekuasaan dan kredibilitas sehingga mampu memposisikan seseorang 

sebagi pemimpin yang terbentuk dari kesempurnaan seseorang.  

3. Kepribadian (The Law of Personality)  

Sebuah personal brand yang hebat harus didasarkan pada sosok kepribadian 

yang apa adanya, dan hadir dengan segala ketidak sempurnaannya. Konsep ini 



 

menghapuskan beberapa tekanan yang ada pada konsep kepemimpinan (The Law 

of Leadership), seseorang harus memiliki kepribadian yang baik, namun tidak 

harus menjadi sempurna.  

4. Perbedaan (The Law of Distinctiveness)  

Sebuah personal brand yang efektif perlu ditampilkan dengan cara yang 

berbeda dengan yang lainnya. Banyak ahli pemasaran membangun suatu merek 

dengan konsep yang sama dengan kebanyakan merek yang ada di pasar, dengan 

tujuan untuk menghindari konflik. Namun hal ini justru merupakan suatu 

kesalahan karena merek mereka akan tetap tidak dikenal diantara sekian banyak 

merek yang ada di pasar.  

5. The Law of Visibility  

Untuk menjadi sukses, personal brand harus dapat dilihat secara konsisten 

terus-menerus, sampai personal brand seseorang dikenal. Maka visibility lebih 

penting dari kemampuan (ability)-nya. Untuk menjadi visible, seseorang perlu 

mempromosikan dirinya, memasarkan dirinya, menggunakan setiap kesempatan 

yang ditemui dan memiliki beberapa keberuntungan.  

6. Kesatuan (The Law of Unity)  

Kehidupan pribadi seseorang dibalik personal brand harus sejalan dengan 

etika moral dan sikap yang telah ditentukan dari merek tersebut. Kehidupan 

pribadi selayaknya menjadi cermin dari sebuah citra yang ingin ditanamkan dalam 

Personal Brand.  

7. Keteguhan (The Law of Persistence)  

Setiap personal brand membutuhkan waktu untuk tumbuh, dan selama 

proses tersebut berjalan, adalah penting untuk selalu memperhatikan setiap 



 

tahapan dan trend. Dapat pula dimodifikasikan dengan iklan atau public relations. 

Seseorang harus tetap teguh pada Personal Brand awal yang telah dibentuk, tanpa 

pernah ragu-ragu dan berniat merubahnya.  

8. Nama baik (The Law of Goodwill)  

Sebuah personal brand akan memberikan hasil yang lebih baik dan bertahan 

lebih lama, jika seseorang dipersepsikan dengan cara yang positif. Seseorang 

tersebut harus diasosiasikan dengan sebuah nilai atau ide yang diakui secara 

umum positif dan bermanfaat. 

Sementara itu dalam buku Authentic Personal Branding disebutkan 

Rampersad, (2008:14) kekuatan otentik dari personal branding itu bersumber 

dari: 

1. Formulasi ambisi personal. Hal ini merupakan modal awal yang harus 

dimiliki seorang kandidat gubernur dan wakil gubernur untuk membangun 

personal branding yang otentik. Point penting dalam formulasi ambisi 

personal ini, yaitu visi pribadi, misi pribadi, aturan kunci, keseimbangan 

eksternal dan internal, pengetahuan, perspektif financial. 

2. Formulasi personal branding yang harus ditampilkan kandidat harus 

didefinisikan sebagai pribadi yang otentik, relevan, konsisten, bermakna, 

menarik, ambisius, mengesankan, dan citra-citra postif lainnya.  

3. Formulasi Personal Balanced Scorecard, yaitu membangun dan 

mengintregasikan formula ambisi personal dan personal brand untuk 

mendapatkan brand yang objektif dan mengeliminasi elemen negatif. Ambisi 

personal dan personal brand merupakan rangkaian dari kecerdasan emosional 



 

dan kecerdasan pikiran. Sehingga limapuluh persen dibutuhkan  hal-hal yang 

bersifat analitis, logis dan fungsi kuantitatif, yang separuh lagi berupa intusisi, 

emosi, spiritual dan fungsi holistik.  

 

Gambar1.11 
Authentic Personal Brand Framework 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sumber : Rampersad, (2008:19) 

 

Implementasi dari ambisi Personal, Personal Branding adalah ambisi 

personal merupakan amunisi awal dan merupakan intuisi dan mengarahkan 

kepada personal brand. Personal brand tanpa personal ambition bukan sesuatu 

yang personal dan otentik Personal brand dan personal ambition tanpa dan 

Personal Balanced Scorecard adalah halusinasi. Rampersad, (2008;16-20) 

 

1.6.2.3 Pengolahan Pesan Personal Branding dan Political Positioning 

Apabila teori tentang Personal Branding dan Political Positioning menjadi 

dasar bagaimana seharusnya kandidat calon gubernur menampilkan citra dirinya, 

memposisikan “merek” diri di antara “merek” yang lain untuk meningkatkan 



 

elektabilitas, maka teori di bawah ini lebih menjelaskan tentang bagaimana 

khalayak mengolah pesan dari tampilan citra diri yang ditampilkan para kandidat. 

Ada hubungan situasional yang membentuk persepsi personal, yaitu: 

1. Petunjuk Proksemik 

Proksemik adalah studi tentang penggunaan jarak dalam menyampaikan 

pesan, istilah ini dilahirkan oleh antropolog interkultural Erdward T Hall yang 

membagi jarak ke dalam empat bagian jarak publik, jarak sosial, jarak personal 

dan jarak akrab. Jarak yang dibuat individu dalam hubungannya dengan orang lain 

menunjukkan tingkat keakraban di antara merek. Jarak interpersonal bisa diihat 

melalui tiga indikator, yaitu seseorang menyimpulkan keakraban dengan orang 

lain dari jarak mereka, seseorang menanggapi sifat-sifat orang lain dari cara 

seseorang membuat jarak dengan orang lain, seseorang yang mengatur ruang yang 

lebih terbuka dengan jarak akan memengaruhi persepsi seseorang terhadap orang 

lain. Dalam konteks penelitian, bagaimana seorang calon kandidat membuat 

batasan proksemik dengan para pemilih menjadi determinasi elektablitasnya. 

Seorang kandidat yang mau terjun “blusukan” ke masyarakat misalnya akan 

menghadirkan persepsi dari para pemilih bahwa kandidat tersebut lebih terbuka, 

lebih dekat dengan rakyat. 

2. Petunjuk Kinesik 

Persepsi dibentuk dari petunjuk kinesik. Ada sejumlah ungkapan dalam 

bahasa Indonesia yang mencerminkan sebuah persepsi seseorang tentang orang 

lain, sebagai contoh membusungkan dada (sombong), menundukkan kepala 

(merendah), berdiri tegak (berani), bertopang dagu (sedih), menadahkan tangan 

(memohon). Beberapa penelitian telah membuktikan persepsi yang cermat tentang 



 

sifat-sifat orang dari pengamatan petunjuk kinesik. Suatu eksperimen yang 

menggunakan gambar-gambar kerangka (stick figures) dengan berbagai gerak, 

diperlihatkan pada subjek eksperimen. Persepsi mereka tentang perasaan, sifat dan 

sikap gambar tersebut hampir seragam. Petunjuk kinesik sangat penting sehingga 

jika petunjuk lain (seperti) ucapan bertentangan dengan petunjuk kinesik, orang 

mempercayai yang terakhir. Karena petunjuk kinesik adalah yang paling sukar 

untuk dikendalikan secara sadar oleh orang yang menjadi stimuli (selanjutnya 

disebut persona stimuli-orang yang dipersepsi; lawan dari persona penanggap. 

Dalam kaitan dengan kandidat calon gubernur, para pemilih akan 

mempertimbangkan petunjuk-petunjuk kinesik ini, misalnya lewat pertemuan 

langsung dengan para kandidat pada saat kampanye, petunjuk kinesik lewat 

rekaman gambar pada iklan, foto baliho dan sebagainya. 

3. Petunjuk Wajah 

Seperti petunjuk kinesik, petunjuk wajah menimbulkan persepsi yang dapat 

diandalkan. Sebagai contoh, senyum dianggap sebagai ungkapan bahagia, mata 

melotot sebagai kemarahan dan sebagainya. Di antara berbagai petunjuk non 

verbal, petunjuk fasial adalah yang paling penting dalam mengenali perasaan 

persona stimuli.  

Ahli komunikasi non verbal, (Leathers,1976:21), menulis “wajah sudah 

lama menjadi sumber informasi dalam komunikasi interpersonal. Hal ini 

merupakan alat yang sangat penting dalam menyampaikan makna. Dalam 

beberapa detik, ungkapan wajah dapat menggerakkan ke puncak keputusasaan. 

Kita menelaah wajah rekan dan sahabat kita untuk perubahan-perubahan halus 

dan nuansa makna dan mereka pada gilirannya menelaah kita”. Walaupun 



 

petunjuk fasial dapat mengungkapkan emosi, tidak semua orang mempersepsi 

emosi itu dengan cermat. Ada yang sangat sensitif pada wajah, dan ada yang 

tidak.  

4. Petunjuk Paralinguistik 

Adapun yang dimaksud dengan paralinguistik adalah cara bagaimana orang 

mengucapkan lambang-lambang verbal. Jadi petunjuk verbal menunjukkan apa 

yang diucapkan, petunjuk paralinguistik mencerminkan bagaimana 

mengungkapkannya. Hal ini meliputi tinggi rendahnya suara, tempo bicara, gaya 

verbal (dialek), dan interaksi (perilaku ketika melakukan komunikasi atau 

obrolan). Suara keras akan dipersepsi marah atau menunjukkan hal yang sangat 

penting. Tempo bicara yang lambat, ragu-ragu dan tersendat akan dipahami 

sebagai ungkapan  rendah diri atau kebodohan. 

5. Petunjuk Artifaktual 

Petunjuk ini meliputi segala macam penampilan (appearance) sejak 

potongan tubuh, kosmetik yang dipakai, baju, tas, pangkat, badge dan atribut-

atribut lain. Orang cenderung melihat kesan orang lain dari bentuk tubuhnya. 

(Rakhmat, 2004:82-88) 

Dari 5 (lima) pembentuk persepsi interpersonal pemilih tentang calon 

gubernur bisa disimpulkan bahwa pemilih mengamati  deskripsi verbal orang lain, 

petunjuk-petunjuk proksemik, kinesik,  wajah paralinguistik, dan artifaktual 

mengarahkan persepsi pemilih tentang persona stimuli. Secara keseluruhan, 

pemilih menangkap kesan tentang persona stimuli dari petunjuk-petunjuk verbal 

dan non verbal, apakah persepsi pemilih cermat atau tidak.Seorang persona 

stimuli menimbulkan kesan yang berlainan bagi orang-orang yang berbeda.  



 

Untuk mendapatkan persepsi interpersonal dari calon kandidat gubernur dan 

wakil gubernur, dalam konteks penelitian ini, pemilih akan mengolah persepsi 

yang bersumber dari Pesan Fotografis dari Picture Branding 

1.6.3 Foto Branding 

Fotografi pada awalnya hanya merupakan sebagai rekaman visual hasil 

cetak sederhana yang statis dari sebuah obyek. Pada saat itu, fotografi hanya 

sebatas sebagai alat dokumentasi faktual dari sebuah benda atau situasi yang 

merupakan bagian dari informasi atau suatu bahan untuk pemberitaan. Akan 

tetapi, dalam perjalanannya fotografi dipenuhi dengan berbagai kejadian 

eksperimen kronologis yang menjadi suatu media untuk berekspresi dan alat bantu 

dalam upaya menciptakan imaji seni visual melalui gagasan, obyek, kreativitas 

dan teknologi. Sehingga lahir bermacam jenis bentuk dan gaya atau aliran dalam 

fotografi seperti yang di pelopori oleh seorang fotografer di era Victorian, H.P. 

Robinson. Di samping itu, fotografi merupakan suatu bentuk wacana visual yang 

paling progresif dan memiliki nilai interdisiplin karena nilai perkembangannya 

dari awal ditemukannya hingga sekarang sangat pesat dan aplikasinya dalam 

kehidupan sehari-hari bahkan sebagai suatu media untuk berekspresi dalam 

bidang seni. (Soedjono, 2003:218) 

Dalam suatu teori yang digali dari Messaris, gambar yang dihasilkan 

manusia, termasuk fotografi, bisa dipandang sebagai suatu keberaksaraan visual. 

Dengan kata lain, gambar itu bisa dibaca, sehingga konsekuensi pendapat ini, foto  

pun merupakan bagian dari suatu cara berbahasa. Jika berbahasa bisa diandaikan 

sebagai produk pikiran dan pada gilirannya menjadi produk kebudayaan sehingga 

tercipta wacana pengetahuan. Namun proses menuliskan dan membaca gambar itu 



 

berbeda dengan proses berbahasa. Dalam gambar maknanya hadir secara definitif, 

terdapat manipulasi, artinya, gambar-gambar akan hadir sebagai pengetahuan jika 

dipandang secara kritis. 

Pendapat Messaris ini mendukung asumsi bahwa dalam suatu foto sebagai 

media visual, bukan hanya dimungkinkan untuk menarik suatu makna, melainkan 

bahwa makna itu mungkin direkayasa untuk tampil dengan gagasan menghujam. 

Sebuah foto jadinya bukan hanya representasi visual obyek yang direproduksinya 

melainkan mengandung pesan. (Ajidarma, 2001: 27).  

Istilah fotografi pertama kali dikemukakan oleh ilmuan Inggris, Sir John 

Herschell pada tahun 1839. Fotografi berasal dari kata photos (sinar/cahaya) dan 

graphos (mencatat/melukis), secara harfiah fotografi berarti mencatat atau 

melukis dengan sinar atau dengan cahaya. (Darmawan, 2009:19). 

Fotografi berarti proses atau metode untuk menghasilkan gambar atau foto 

dari suatu obyek dengan merekam pantulan cahaya yang mengenai obyek tersebut 

pada media yang peka cahaya. Salah satu cabang dari ilmu fotografi adalah foto 

portrait, atau lebih dikenal dengan foto diri. Tujuan utama dari foto portrait adalah 

mengabadikan orang dengan berbagai ekspresi. Karena sifat utama manusia 

adalah perasaan senang, sedih, malu, putus asa, menderita, menyendiri, dan 

beragam perasaan lain yang sering muncul pada raut wajah manusia. Hal itulah 

yang ditonjolkan dalam foto portrait. Foto portrait adalah jenis foto yang paling 

sering dilakukan, mengambil manusia sebagai objek. Inti foto portrait adalah 

menangkap karakter dari obyek yang difoto. Dalam pemotretan foto branding 

merupakan tugas fotografer untuk memancing dan mengeluarkan karakter 

kandidat, terutama pintar, senyum dan keramahnya. Karena tak seorang pun 



 

candidat terlahir sempurna, maka fotografer harus bersikap fleksibel dalam 

mencari sudut yang paling cocok untuk seorang yang akan diabadikan. Membuat 

foto portrait branding kepala daerah misalnya, dengan memposisikan wajah lurus 

di tengah biasanya akan menghasilkan foto statis yang kurang menarik. Fotografer 

harus mencoba untuk menempatkan wajah calon kepala daerah yang akan difoto 

pada berbagai posisi sudut pengambilan gambar. Fotografer bisa menggunakan 

prinsip “Rule of Third” atau menempatkan subyek pada 1/3 bagian dari frame. 

Untuk membuat fotografi portrait, lensa dengan jangkauan focal 85 mm mutlak 

dibutuhkan. Hal ini untuk mengurangi timbulnya distorsi pada wajah calon kepala 

daerah yang kita ambil gambarnya. Misalnya kepala daerah kita foto dengan 

menggunakan lensa dibawah 50 mm maka akan terjadi distorsi perspektif.  

Banyak cara yang dapat dilakukan untuk menghasilkan foto yang bagus, 

jika memotret di luar ruangan dengan mengandalkan pencahayaan matahari, 

gunakan flash untuk fill-in atau gunakan reflektor untuk memantulkan cahaya ke 

wajah agar bayangan terlihat lebih lembut. Pada saat memotret dalam ruangan 

atau studio, dapat memanfaatkan beberapa aksesoris pencahayaan seperti payung 

studio, softbox, reflektor dan beauty disk untuk mendapatkan hasil  terbaik seperti 

yang diinginkan. Agar dihasilkan foto branding yang bagus dan menarik, perlu 

diperhatikan juga unsur estetika saat pengambilan foto portrait. Estetika adalah 

ilmu yang membahas tentang keindahan, bagaimana bisa terbentuk, dan 

bagaimana seseorang bisa merasakannya. Herbet Read dalam bukunya The 

Meaning of Art merumuskan keindahan sebagai suatu kesatuan arti hubungan 

bentuk yang terdapat diantara pencerapan-pencerapan inderawi. (Dharsono, 

2004:10)  



 

Estetika fotografi meliputi dua tataran, estetika pada tataran ideationaldan 

estetika pada tataran teknikal. Tataran ideationalyaitu nilai estetika yang 

berhubungan dengan gagasan, ide atau suatu konsep. Sedangkan tataran teknikal  

yaitu penggalian nilai estetika melalui teknik pemotretan. Estetika Pada Tataran 

Ideational dengan cara membuat interaksi dan mencairkan suasana dengan calon 

kepala daerah yang akan difoto. Hal ini akan lebih mudah dalam mengarahkan 

gaya. Secara ide, dalam konteks fotografi,dilihat bagaimana manusia menemukan 

sesuatu ide dan mengungkapkannya dalam bentuk konsep, teori ataupun sebuah 

wacana. Dari ide dan konsep tersebut dapat dikembangkan dan ditindaklanjuti 

sehingga menghasilkan suatu karya yang memiliki nilai estetika. (Soedjono, 

2007:8). 

Berbagai ide yang muncul kemudian dibuat menjadi suatu konsep yang 

digunakan sebagai dasar pembuatan suatu karya foto branding. Konsep foto 

branding dalam fotografi adalah suatu ide yang dituangkan dalam suatu karya 

fotografi oleh fotografer. Banyak karya fotografi yang dibuat dengan suatu konsep 

yang cukup sederhana sehingga orang dapat dengan mudah menangkap pesan 

yang terdapat pada foto tersebut.  

1.6.3.1 Pemahaman Fotografi 

Sebuah foto bisa memiliki nilai yang sama dengan ribuan kata, juga mampu 

untuk memikat perhatian. Foto bisa berdiri sendiri dan mudah dipahami sebagai 

simbol yang mudah dikenal. Pembuatan foto dimaksudkan untuk mendukung 

suatu pemahaman riil yang diungkapkan melalui berbagai bentuk gambar. 

(Kusrianto, 2007:40) 



 

Untuk menghasilkan sebuah karya foto branding yang bagus dibutuhkan 

pemahaman teknik fotografi yang baik dan benar. Demikian juga untuk 

menghasilkan foto branding calon kepala daerah yang bermutu diperlukan 

penguasaan teori fotografi, ada beberapa hal pemahaman dasar yang wajib 

diketahui oleh pembuat foto branding. Foto mampu mengkomunikasikan pesan 

dengan cepat dan berkesan.  

Kegunaan foto antara lain:  

a. Foto bisa mengkomunikasikan pesan langsung dari kegiatan yang dilakukan 

tim pemenangan. 

b. Foto merupakan elemen yang penting untuk menciptakan iklan yang 

komunikatif. 

Untuk menghasilkan gambar yang baik perlu dperhatikan teknik 

pengambilan. Pengambilan foto branding  merupakan element yang paling 

penting, karena tahap ini akan akan menentukan bagaimana akhir terciptanya foto 

seperti yang dikehendaki: 

1. Longshot,  pengambilan foto yang dilakukan secara longshot menggambarkan 

wilayah yang luas, seolah  diambil dari jarak yang sangat jauh, pengambilan 

foto secara long shot membuat subyek, menjadi bagian kecil saja dari yang 

ditampilkan dalam gambar, kesan yang muncul adalah subyek menjadi tidak 

berati, penonjolan subyek dalam hal ini calon kepala daerah tidak akan 

didapatkan. 

2. Medium shot, bentuk subyek yang ditampilkan ukurannya sama dengan obyek 

yang menjadi latar belakang. Dengan kata lain ukuran, fotonya lebih kurang 

sama dengan ukuran latar belakang. Kesan yang nampak dari foto semacam 

ini adalah foto personal. 



 

3. Close up, pengambilan foto close up, subyek lebih menonjol dibanding latar 

belakang kesan yang muncul adalah intim dan dekat, masyarakat diajak untuk 

lebih memperhatikan foto calon kepala daerah yang ditampilkan. 

4. Superclose up, subyek diambil dengan gambar yang super besar tapi juga 

detail.  

Pengambilan foto yang paling penting adalah menentukan  sudut, atau 

dikenal dengan angle. Apakah foto kandidat yang diambil sejajar dengan kamera,  

diambil dari atas atau diambil dari arah bawah. Sudut pengambilan foto branding 

bukan hanya persoalaan teksnis, tapi bisa memberi makna, pada gambar dan 

menghasilkan penafsiran yang berbeda dari masyarakat pemilih  yang melihatnya, 

sudut pengambilan gambar atau angle dibagi menjadi tiga: 

1. Low angle, membuat subyek menjadi lebih tinggi dari mata yang memandang, 

kesan yang muncul dari sudut ini adalah kandidat terkesan lebih powerfull, 

lebih otoritatif, bila dibanding kan dengan sudut normal mata memandang. 

2. High shot, mengambil  gambar dari atas subyek lebih power full, namun 

subyek terkesan seolah terlihat lebih pendek. 

3. Eye level shot,  memposisikan subyek dengan yang memotret sama sejajar, 

kesan yang muncul baik yang memandang maupun yang dilihat 

kedudukannya adalah sama, kesan yang ditimbulkan lebih natural. 

1.6.3.2 Lensa  

Lensa merupakan elemen terpenting dalam fotografi, baik dan buruknya 

kualitas foto seorang kandidat ditentukan oleh lensa. Tanpa lensa, kamera tidak 

akan menangkap dan merekam gambar. Lensa berfungsi untuk memfokuskan 



 

cahaya dan mengantarkannya kedalam badan kamera. Di bagian luar lensa 

biasanya terdapat cincin panjang focus, cincin diafragma dan cincin focus. Pada 

permukaan lensa juga dilengkapi sebuah lapisan yang dibuat dari uap logam 

(coating). Lapisan coating berfungsi untuk menghilangkan efek flare yang di 

dapat ketika melawan matahari. Dalam dunia fotografi ada berbagai jenis lensa. 

Setiap jenis mempunyai fungsi  untuk merekam sebuah gambar dan memberikan 

efek serta karakteristik masing-masing,yang dapat di sesuaikan dengan kebutuhan. 

1.6.3.3 Arah Cahaya dan Kualitas Cahaya 

Arah cahaya foto portrait tergantung pada ketinggian dan sudut sumber 

cahaya yang digunakan. Bisa dari atas, bawah, atau rata dengan obyek. Dengan 

demikian  fotografer tahu arah jatuhnya bayangan yang dipancarkan  dari sumber 

cahaya. Peletakan sumber cahaya di atas subyek akan menghasilkan efek yang 

berbeda jika dibandingkan dengan peletakkan sumber cahaya dari arah bawah 

subyek. Penempatan arah cahaya yang benar akan menghasilkan foto portrait 

sesuai yang diinginkan fotografer. 

Kualitas pencahayaan berkaitan dengan keras atau lembutnya pencahayaan 

itu sendiri. Secara garis besar ada dua kualitas pencahayaan, yaitu hard light dan 

soft light. Hard light mempunyai karakteristik pencahyaan yang kuat dimana 

shadow atau bayangan lebih terlihat jelas. Softlight memiliki karakter sebaliknya, 

antara pencahayaan dengan bayangan hanya memiliki perbedaan yang tipis. 

Intensitas cahaya yang yang dihasilkan dari key light, fill light,serta 

backlight bisa diukur oleh sebuah alat yakni Lightmeter. Ada dua jenis alat ini 

yaitu Incident and Reflectant. Incident diperuntukkan untuk mengukur intensitas 

cahaya yang “jatuh” pada subjek. Sedangkan Reflectant dipergunakan untuk 

mengukur intensitas cahaya yang dipantulkan oleh subyek. 



 

1.6.3.4 Warna  

Warna cahaya merupakan warna gelombang elektromagnetik yang berasal 

dari sumber cahaya. Teori spektrum warna yang digagas Newton menjelaskan 

bahwa cahaya terdiri bermacam gelombang. Masing-masing gelombang 

memancarkan warna cahaya yang berbeda. Hanya sebagian kecil spektrum cahaya  

yang ada di alam ini yang bisa ditangkap oleh mata. Antara mata sebagai medium 

tentu berbeda dengan medium kamera ketika menangkap spektrum cahaya, mata 

dan medium lain memberi hasil yang berbeda. 

1. Warna Psikis 

Setiap warna memberikan kesan. Keagungan, mewah, kesejukan, kesedihan, 

maupan kegembiraan adalah deskripsi terbatas terhadap kesan yang ditampilkan 

oleh warna. Warna juga memberi gambaran suasana yang berhubungan dengan 

rasa. Warna menjadi simbol yang digunakan menginterpretasikan makna. Dalam 

fotografi, warna menjadi elemen penting, warna adalah rangsangan visual yang 

dilakukan oleh mata dan otak dari interaksi objek dan sumber cahaya. Selain 

berfungsi memisahkan dan membedakan elemen dalam foto, warna juga memberi 

keindahan, menarik perhatian, serta berperan penting dalam penyampaian pesan. 

Disitulah warna membentuk komunikasi psikis. Warna baju putih yang dikenakan 

pasangan Ganjar-Heru dimaksudkan untuk meberikan kesejukan bagi masyarakat 

yang melihat. 

 

 



 

2. Karakteristik warna 

Warna memberi kesan psikis terhadap seseorang, setiap warna memberi ciri 

khas yang berbeda-beda. Individu atau kelompok pemilih mempergunakan warna 

sesuai dengan seleranya. Setiap warna mempunyai karakter yang berbeda. 

Bermacam warna memberi makna yang berbeda pula.  

a) Warna merah mempunyi sifat semangat membara. Karena faktor warna merah 

yang mengadopsi warna darah dalam tubuh, matahari pagi dan api. Warna 

merah memberi kesan kehangatan berlawanan dengan warna biru yang 

dingin. Warna merah melambangkan keberanian, semangat, perjuangan, 

kekuatan maupun kegairahan, warna ini sangat cepat merespon mata.  

b) Warna pink melambangkan cinta dan esentrik, romantisme adalah salah satu 

kesan warna ini.  

c) Warna orange merupakan kombinasi antara warna merah dan kuning 

melambangkan keceriaan, kehangatan persahabatan maupun optimisme.  

d) Warna kuning merupakan perlambang kegembiraan, memberi kesan terang, 

cerah, bersinar, ketegasan. Warna ini juga menstimulus pandangan mata 

sebagaimana warna jingga, sehingga memunculkan pertanyaan mengenai 

mengapa warna merah, jingga dan kuning lebih cepat ditangkap mata. Warna-

warna tersebut termasuk warna yang menarik perhatian mata dibanding warna 

yang lain. Matalebih peka terhadap warna-warna hangat.  

e) Warna hijau merupakan warna alam dedaunan yang melambangkan 

kesegaran, relaksasi, harmoni, kealamian, kesejukan dan bersifat 

menenangkan.  



 

f) Warna ungu merupakan warna kebangsawanan, aristokrat, kekuasaan, 

keanggunan, keindahan maupun kelembutan yang merupakan hasil perpaduan 

warna merah dan biru. 

g) Warna abu-abu memberi kesan ketenangan, keteduhan maupun elegan. 

Mudah dikombinasikan dengan berbagai warna.  

h) Warna putih merupakan warna polos, formal dan bersih. Melambangkan 

kesucian, murni, ringan dan kelembutan.  

i) Warna biru memberi kesan kesejukan, dingin, damai maupun memberi 

ketenangan pikiran, warna ini juga memberi kesan luas pada ruang. 

j) Warna hitam menggabarkan suatu misteri, kegelapan, independen dan 

dramatis. Selain itu juga mempunyai kesan kesunyian. Hitam termasuk warna 

yang solid, tegas dan kuat. 

k) Warna silver berkesan glamor, mahal dan kemilau. 

l) Warna emas melambangkan kemakmuran, aktif dan dinamis.  

m) Warna coklat identik dengan buah coklat yang berkesan tua, kesederhanaan, 

kaya dan hangat. 

n) Warna krem memberi kesan lembut dan klasik.  (Darmaprawira 2002:98) 

Pemilihan warna baju pasangan Ganjar-Heru keduanya menggunakan warna 

putih dimaknai sebagai warna yang polos, formal dan bersih. Melambangkan 

kesucian, murni, ringan, ketulusan  dan kelembutan. Dimaksudkan untuk 

membangun kesan, bahwa pasangan ini bersih dan merakyat sesuai dengan slogan 

yang ditawarkan, “mboten korupsi, mboten ngapusi”. 

  



 

Tabel 1.3 
Teknik Pengambilan Gambar 

 
Penanda 

(Signifier) 

Menandakan 

(Signified) 

Pengambilan Gambar : 

Extreme Long Shot Kesan luas dan keluarbiasaan 

Full Shot Hubungan Sosial 

Big Close Up Emosi, dramatik, momen penting 

Close Up Intim atau dekat 

Medium Shot Hubungan personal dengan subjek 

Long Shot Konteks perbedaan dengan publik 

Sudut Pandang (Angle) Pengambilan Gambar : 

High Dominasi, kekuasaan dan otoritas 

Eye-Level Kesejajaran, kesamaan dan sederajat 

Low Didominasi, dikuasai dan kurang 
otoritas 

Tipe Lensa : 

Wide Angle Dramatis 

Normal Normalitas dan keseharian 

Telephoto Tidak personal, voyeuristik 

Fokus : 

Selective Focus Meminta perhatian (tertuju pada satu 
objek) 

Soft Focus Romantis serta nostalgia 

Deep Focus Semua unsur adalah penting (melihat 
secara keseluruhan objek) 



 

Pencahayaan : 

High Key Riang dan cerah 

Low Key Suram dan muram 

High Contrast Dramatikal dan teatrikal 

Low Contrast Realistik serta terkesan seperti 
dokumenter 

Pewarnaan : 

Warm (kuning, oranye, merah dan abu-
abu) 

Optimisme, harapan, hasrat dan agitasi 

Cool (biru dan hijau) Pesimisme, tidak ada harapan 

Black and White (hitam dan putih) Realisme, aktualisme dan faktual 

Sumber  : Selby, Keith dan Coedery, Ron, How to Study Television, London, Mc 
Millisan, 1995. 

  



 

1.6.3.5 Prinsip Membangun Camera Branding 

Untuk membangun Camera Branding dan auragenic dari kandidat harus 

diperhatikan sejumlah prinsip. Berikut adalah elemen yang harus diperhatikan 

oleh siapa pun yang hendak membangun Camera Branding. 

1.6.3.5.1 Authentic 

Camera Branding mungkin tertarik dengan peniru-peniru yang 

menimbulkan kelucuan, namuncamera branding tak memberi ruang kepada para 

peniru. Peniru hanya punya sekali kreativitas, yaitu sekali jepret. Sedangkan 

mereka yang memegang legitimasi authentic akan selalu memunculkan hal-hal 

yang mengejutkan, karena branding adalah sebuah “creative expression”. 

(Kasali, 2013:50) 

Waktu awal sosialisasi banyak orang menyarankan pasangan Ganjar-Heru 

untuk mengenakan baju kotak-kotak seperti yang dikenakan pasangan Jokowi-

Ahok. Usul ditentang oleh anggota tim yang lain karena dianggap plagiat, 

dianggap meniru pola baju yang sudah pernah dipakai Jokowi. Kemudian 

dipilihlah beberapa warna baju, hingga akhirnya mengerucut antara batik dan baju 

putih.  

Authentic berarti sesuatu apa adanya tidak dibuat-buat, sehingga apapun 

hasilnya Anda akan dipercaya, dapat diandalkan, tulus, berasal dari hati, pikiran, 

dan kesadaran diri. Sedangkan brand yang dibangun tanpa authenticity adalah 

brand yang meniru, sekadar ikut-ikutan atau didasarkan untung-rugi, atau 

popularitas yang telah dihasilkan oleh pelaku orang lain. Rasa percaya dan daya 

pengaruh Camera Branding yang dibangun tanpa spirit authentic akan lemah. 

(Kasali, 2013:51) 



 

Rambut Ganjar yang putih, oleh beberapa orang juga disarankan untuk dicat 

agar nampak lebih muda. Namun pendapat ini dipatahkan karena Ganjar ingin 

tampil dengan rambut apa adanya tidak dibuat-buat dan dimanipulasi. 

1.6.3.5.2 Keunikan 

Banyak orang yang mencari keunikan dari apa yang tidak dimiliki. Padahal 

produk-produk yang berhasil menunjukkan kekuatan yang unik hanya bisa 

dibangun dari apa yang dimiliki. Keunikan yang berasal dari apa yang dimiliki 

akan lebih mudahdikembangkan, diceritakan, disiapkan dalam multikamera, 

karena tidak pernah habis-habisnya untuk disajikan kembali. Keunikan 

melahirkan diferensiasi, sekaligus perhatian dan kehormatan,keunikan diri lahir 

dari proses pembentukan diri. Dan tak seorang pun memiliki kesamaan.Dalam 

Personal Camera Branding, keunikan diri bisa ditemukan dalam“content”, apa 

yang dimiliki sebagai sesuatu yang sangat dikuasai. Contain (isi) bukanlah 

container (pembungkus), yaitu bidang yang menjadi keahlian, kekuatan, profesi, 

atau perhatian, (Kasali, 2013:54). 

Keunikan yang ditampilkan pasangan Gajar-Heru adalah jiwa mudanya, 

pasangan ini berusaha merangkul komunitas anak muda yang ada di Jateng, 

seperti penggemar musik rock, komunitas kereta api, komunitas fotografi dan 

kelompok muda lainnya. Langkah ini tergolong unik karena jarang sekali calon 

kepala daerah yang merangkul komunitas seperti ini. 

  



 

1.6.3.5.3 Intangibles 

Keunikan diperkaya oleh hal yang bersifat intangibles, karena intangibles 

menimbulkan persepsi dan rasa, ia bersifat tetap dan melekat pada manusia 

(pikiran, perasaan, dan tindakan), sehingga tidak dapat diperoleh dalam waktu 

singkat, tidak dapat dibeli dengan uang. 

Informasi yang dibangun pada pikiran konsumen melahirkan brand loyalty. 

Informasi yang dibangun pada karyawan menjadi pengetahuan dan keterampilan. 

Jadi tokoh publik “disukai” bukan karena kekuatan fungsionalnya, 

melainkan kekuatan persepsinya yang membentuk intangibles. Contoh intangibles 

adalah reputasi, image, kepercayaan, keahlian, keterampilan, budaya korporat, 

teamwork, kemampuan bekerja cepat, dan leadership. Semua itu membentuk rasa 

disukai. (Kasali, 2013:55) 

Kerja tim pemenangan Ganjar–Heru patut diacungi jempol, mereka bahu 

membahu bekerja secara maraton untuk mendongkrak popularitas dan 

elektabilitas, kepercayaan masyarakat akan soliditas partai moncong putih tidak 

diragukan lagi. Pasangan Ganjar-Heru melakukan blusukan, membaur langsung 

dengan masyarakat, faktor inilah yang memberikan nilai plus dimata masyarakat.  

  



 

1.6.4 Interaksionisme Simbolik 

1.6.4.1 Konsep Dasar Interaksionisme Simbolik 

Pengertian ‘interaksionisme simbolik’ berdasarkan faham pragmatisme. 

Pertama-tama manusia tidak hanya merespon lingkungan, melainkan hampir 

selalu menginterpretasi lingkungan. Apa yang dianggap nyata pada dasarnya 

tergantung pada intervensi kita yang aktif, yakni interpretasi kita. Dunia tidak 

memaklumkan apa hakekatnya pada kita, melainkan kita yang menjangkau dan 

memahami dunia, lalu kita memutuskan apa yang akan dilakukan terhadap dunia 

itu. Kenyataan tidak tampil terpampang didepan mata tanpa melibatkan peran 

individu sebagai penafsir, pemberi arti. Segala benda di sekitar kita tidak tampil 

begitu saja di depan mata, kita sendiri harus membuat keputusan tentang apa arti 

benda-benda tersebut bagi kita. Benda tidak pernah berbicara mengenai dirinya. 

George Mead dalam Purbaningrum (2011:23) 

Dalam konteks penelitian ini individu tidak serta merta akan memberikan 

pemahaman yang seragam terhadap pemuatan foto pasangan Ganjar-Heru, 

individu awalnya merespon foto branding yang mereka lihat, yang mereka lalukan 

adalah, masyarakat mengamati akhirnya  menginterprestasi, menafsirkan gambar 

yang dipakai sebagai alat kampanye. Individu bisa menafsirkan makna yang 

berbeda ke dalam jendela pikirannya,diolah oleh medan persepsi dari individu 

yang bersangkutan, serta sejauhmana pengirim pesan melakukan interaksi dengan 

obyek yang berada dalam foto dimaksud. 



 

Di samping itu, individu akan mencoba untuk tetap selektif dalam 

memperhatikan setiap situasi. Individu yang secara biologis lebih berorientasi 

pada media yang dengar, akan memiliki pandangan berbeda dengan individu yang 

berorientasi pada visual maupun kinesik, ini akan mendorongnya untuk 

memberikan penilaian yang berbeda ketika kepadanya dimintakan pendapat ntuk 

mencermati sebuah obyek foto. 

Dalam perspektif interaksionisme simbolik, manusia tidak dipahami sebagai 

seseorang, melainkan lebih sebagai aktor (actor), yakni aktor yang berfikir bukan 

seorang responden, aktor yang membuat keputusan bukan organisme yang 

dibentuk. Namun interaksionisme simbolis tidak identik dengan faham 

behaviorisme dari Watson, yang hanya melihat perilaku sebagai kegiatan fisik. 

Perilaku manusia hanya dapat dipahami melalui mind (akal budi), 

symbol(lambang), dan self (diri). Bila perilaku dipahami hanya sebagai perilaku 

fisik dan tidak mempertimbangkan kemampuan berpikir, berarti mengingkari 

kualitas inti manusia mengingkari keistimewaannya sebagai makhluk dan berarti 

memperlakukan manusia sama dengan hal alami lainnya, yakni organisme-

organisme fisik. Mead dalam Purbaningrum, (2011: 26-27) 

1.6.4.2 Makna Simbol dan Kepentingan Simbol 

Untuk memahami makna simbol, dimulai dengan membicarakan ‘realitas’ 

manusia. Kita melihat dunia melalui perspektif-perspektif yang berkembang 

secara sosial. Artinya realitas adalah sosial dan apa yang kita lihat “di luar sana” 

(termasuk dalam diri sendiri) adalah berkembang melalui interaksi dengan orang 

lain. Kaum interaksionisme simbolik menyebut realitas obyektif ini sebagai 

“situation as it exists” (situasi sebagaimana adanya). George Mead dalam 

Purbaningrum, (2011:28) 



 

Kaitan  simbol dengan konteks penelitian ini adalah penggunaan atribut, ciri 

khas dan gestur pada obyek foto yang dijadikan produk pemasaran, yang ditandai 

oleh adanya kekhasan foto Ganjar-Heru  dengan rambut berwarna putih, potongan 

rambut rapi, baju rapi berwarna putih yang identik kesederhanaan. Pada dasarnya 

setiap obyek dapat dijadikan obyek sosial bagi seorang “actor”, yakni bila 

digunakan dalam suatu situasi. Penggunaan obyek memberikan definisi terkait 

dengan makna dari obyek tersebut yang muncul secara sosial. 

1.6.5 Elektabilitas 

Elektabilitas diartikan mengukur tingkat keterpilihan calon kepala daerah. 

Elektabilitas masyarakat tidak terlepas dari media, termasuk dalam hal politik. 

Cangara, pakar komunikasi politik Universitas Hasanuddin mencermati 

konsekuensi hubungan antara media dan politik. Menurutnya, hubungan antara 

media dan politik dapat dilihat sebagai sesuatu hal yang sangat menarik, terutama 

ketergantungan antara sumber berita dengan pihak yang memberitakan. (Cangara, 

2009:147) 

Senada dengan itu, (Bungin, 2008:201), menegaskan konstruksi sosial 

media massa dilatari dari realitas yang direkonstruksi media massa menjadi 

realitas media. Realitas media adalah realitas yang direkonstruksi oleh media 

dalam dua model. Pertama, model peta analog. kedua, model refleksi realitas.  

Elektabilitas dan popularitas memiliki hubungan yang sangat erat, seorang 

calon kepala daerah yang tidak popular rasanya sulit untuk bisa mendapat 

dukungan yang luas. Tetapi untuk meyakinkan seorang calon gubernur bahwa 

dirinya tidak sekedar popular tapi harus dipilih, ini perlu waktu sosialisasi yang 



 

cukup lama. Seorang yang akan mencalonkan diri menjadi kepala daerah harus 

mempersiapkan diri, dalam waktu yang cukup lama untuk melakukan sosialisasi, 

pembangunan jaringan, persiapan financial.  

Sedangkan tipe-tipe pemilih dapat dibedakan sebagai berikut: 

1. Pemilih Rasional 

Pemilih memiliki orientasi tinggi pada “policy-problem-solving” dan 

berorientasi rendah untuk faktor ideologi. Pemilih ini lebih mengutamakan 

kemampuan parpol atau calon kontestan dalam program kerjanya. 

2. Pemilih Kritis 

Pemilih ini merupakan perpaduan antara tingginya orientasi pada 

kemampuan partai politik atau seorang kontestan dalam menuntaskan 

permasalahan bangsa maupun tingginya orientasi mereka akan hal-hal yang 

bersifat ideologis. 

3. Pemilih Tradisional 

Pemilih dalam jenis ini memiliki orientasi ideologi yang sangat tinggi 

dan tidak terlalu melihat kebijakan partai politik atau seorang kontestan 

sebagai sesuatu yang penting dalam pengambilan keputusan. Pemilih 

tradisional sangat mengutamakan kedekatan sosial-budaya, nilai, asal-usul, 

paham dan agama sebagai ukuran untuk memilih sebuah partai politik. Untuk 

Indonesia, pemilih jenis ini masih merupakan mayoritas. 

4. Pemilih Skeptis 

Pemilih keempat adalah pemilih yang tidak memiliki orientasi ideologi 

cukup tinggi dengan sebuah partai politik atau seorang kontestan, juga tidak 



 

menjadikan kebijakan sebagai sesuatu yang penting. Keinginan untuk terlibat 

dalam sebuah partai politik pada pemilih jenis ini sangat kurang, karena 

ikatan ideologis mereka memang rendah sekali. Mereka juga kurang 

memedulikan “platform” dan kebijakan sebuah partai politik. (Firmanzah, 

2007:234) 

 

1.7 Asumsi Penelitian 

Strategi political marketing dan personal branding melalui foto yang 

dilakukan pasangan Ganjar-Heru dengan pembedaan atau diferensiasi yang 

signifikan sangat efektif dalam mendongkrak popularitas dan elektabilitas dalam 

Pemilihan Gubernur Jateng 2013. 

 

1.8 Operasionalisasi Konsep Penelitian 

1.8.1 Definisi Konseptual 

1.8.1.1 Political Marketing 

Political marketing adalah strategi kampanye politik untuk membentuk 

serangkaian makna politis tertentu di dalam pikiran para pemilih. Istilah 

marketing pada mulanya adalah konsep yang sering digunakan di dalam dunia 

bisnis. Dikatakan sebagai aplikasi prinsip-prinsip pemasaran dalam kampanye 

politik yang beraneka ragam individu, organisasi, prosedur-prosedur dan 

melibatkan analisis, pengembangan, eksekusi, dan strategi managemen kampanye 

oleh kandidat, partai politik, pemerintah, pelobi, kelompok-kelompok tertentu 

yang bisa digunakan untuk mengarahkan opini publik pada idiologi mereka. 



 

1.8.1.2 Personal Branding 

Pengertian personal brandingadalah sebuah seni dalam menarik dan 

memelihara lebih banyak klien dengan cara membentuk persepsi publik secara 

aktif. (Montoya, 2006:81) 

Dengan kata lain personal branding adalah suatu proses ketika orang 

menggunakan dirinya atau kariernya sebagai merek (brand). Setiap orang 

memiliki brand, personal branding tidak hanya untuk kandidat calon kepala 

daerah, tapi bagaimana kita memasarkan diri pada orang lain secara sistematis, 

sebagai brand, perlu ada strategi sehingga mereknya dikenal seperti yang 

diharapkan. 

1.8.1.3 Photo Branding 

Foto adalah gambar diam yang dihasilkan oleh kamera yang merekam suatu 

obyek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Kegiatan yang 

berhubungan dengan foto dinamakan fotografi. 

1.8.1.4 Elektabilitas 

Elektabilitas adalah tingkat keterpilihan yang disesuaikan dengan kriteria 

pilihan, bisa diterapkan untuk barang, jasa maupun orang, badan atau partai, 

menjadi topik pembicaraan  menjelang pemilihan umum. Elektabilitas calon 

gubernur  berarti tingkat keterpilihan calon gubernur. Elektabilitas kandidat tinggi 

berarti calon tersebut memiliki daya pilih yang tinggi, untuk meningkatkan 

elektabilitas maka kandidat harus memenuhi kriteria keterpilihan dan juga harus 

populer. 

  



 

1.8.2 Definisi Operasional  

Definisi konseptual dikembangkan menjadi definisi operasional yang 

merupakan penjabaran dan pengukuran variabel : 

1.8.2.1 Political Marketing 

Strategi pemasaran politik melalui foto yang dilakukan Ganjar Pranowo-

Heru Sudjatmoko dalam mengemas pencitraan diri membutuhkan analisis, 

pengembangan, eksekusi, dan strategi manajemen kampanye. Dalam konteks 

Pemilihan Gubernur Jawa Tengah 2013 kepada masyarakat luas yang akan 

memilihnya. 

Untuk mengetahui strategi political marketing harus dilihat dari : 

a. Produk 

1. kandidat 

2. gagasan partai 

3. identitas 

4. ideologi 

b. Promosi 

1. iklan media massa 

2. public relations 

3. media luar ruang (kalender, baliho, spanduk, poster) 

4. social media  

c. Harga 

1. ekonomi (biaya kampanye, jangka waktu kampanye) 

2. psikologis (persepsi calon pemilih) 

3. citra kandidat (positif/negatif) 



 

d. Positioning 

1. demografis 

2. geografis 

1.8.2.2 Personal Branding 

Kemampuan Ganjar Pranowo dan Heru Sudjatmoko dalam melakukan 

pencitraan pribadi melalui foto yang mewakili dirinya dalam kampanye 

politik,merupakan ide cemerlang. Sebuah sistem kepercayaan, menggunakan 

atribut secara bebas untuk menunjukkan kemampuannya sehingga 

memberikan kesan, gambaran yang tepat untuk menarik calon pemilih dalam 

Pemilihan Gubernur Jateng 2013. Untuk mengetahui strategi personal branding 

dari Ganjar Pranowo- Heru Sudjatmoko bisa dilihat dari: 

a. Visi Personal 

1. cita-cita pribadi 

2. apa yang diinginkan dalam hidup 

3. kontribusi apa yang ingin diberikan 

4. penghargaan seperti apa yang anda inginkan 

5. apa harapan di masa depan 

6. karakteristik ideal seperti apa yang diinginkan 

b. Misi Personal 

1. apa bakat unik yang dimiliki 

2. apa yang berbeda, special yang dimiliki 

3. apa tujuan hidup 

 



 

c. Aturan kunci Personal 

1. relationship 

2. bagaimana harus eksis 

1.8.2.3 Photo branding  

Gambar diam yang dihasilkan oleh kamera untuk kepentingan personal 

branding yang mewakili serangkaian ide, kepercayaan, menggunakan atribut 

secara bebas yang menunjukkan kemampuan kandidat sehingga 

memberikan kesan, gambaran yang  tepat untuk menarik calon pemilih dalam 

Pemilihan Gubernur Jateng 2013.  

Picture branding dijabarkan melalui beberapa indikator berikut : 

a. Kinesis atau gerak tubuh, seperti sorot mata, bentuk bibir 

b. Penampilan Fisik 

c. Ruang 

d. Obyek. 

Personal branding, politikal marketing dan photo branding bisa 

digambarkan sebagai berikut : 

  



 

Gambar 1.12 
Politikal Marketing,Personal Branding dan Photo Branding 

 

Sumber: Gambar diolah peneliti berdasarkan operasional konsep 

1.8.2.4 Elektabilitas 

Elektabilitas adalah tingkat keterpilihan Ganjar Pranowo dan Heru 

Sudjatmoko dalam Pemilihan Gubernur Jateng 2013 dalam variabel Candidate 

Electability (CEI), diantaranya: 

1. Candidate Awareness (CA), seberapa kuat para pemilih mengenal kandidat. 

2. Candidate Image (CI), seberapa baik persepsi pemilih terhadap kandidat. CI 

diukur berdasar persepsi terhadap kualitas dan kapabilitas setiap kandidat. 

3. Candidate Engagement (CEng), mengukur seberapa kuat kedekatan 

hubungan antara pemilih dan kandidat. 
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Gambar 1.13 
Candidate Electability 

 

 
Sumber : Senior Researcher, Center for Middle-Class Consumer Studies 

(CMCS) 

 

1.9 Metoda Penelitian 

1.9.1 Desain penelitian 

Berdasarkan fokus penelitian dan subjek yang diteliti penggunaan strategi 

political marketing, personal branding melalui foto sebagai media komunikasi 

dan political marketing dalam mendongkrak popularitas dan elektabilitas Ganjar 

Pranowo dan Heru Sudjatmoko dalam Pilgub Jateng 2013, jenis riset yang 

digunakan adalah deskriptif  kualitatif dengan pendekatan studi kasus,  

1. Studi kasus menyajikan uraian yang menyeluruh yang mirip dengan apa yang 

dialami pembaca kehidupan sehari-hari. 

2. Studi kasus merupakan sarana efektif untuk menunjukkan hubungan antara 

peneliti dan responden. 



 

3. Studi kasus dapat memberikan uraian yang mendalam yang diperlukan bagi 

penilaian atau transferabilitas.  (Lincoln dan Guba dalam Dedy Mulyana, 

2004: 201)  

Pendekatan studi kasus menggunakan pengalaman hidup sebagai alat untuk 

memahami secara lebih baik tentang sosial budaya, politik atau konteks sejarah di 

mana pengalaman itu terjadi. Penelitian ini berdiskusi tentang suatu objek kajian 

dangan memahami inti pengalaman dari suatu masalah. Peneliti akan mengkaji 

secara mendalam isu sentral dari struktur utama suatu objek kajian dan selalu 

bertanya “pengalaman utama apa yang akan dijelaskan informan tentang subjek 

kajian penelitian”. Peneliti memulai kajiannya dengan ide filosofis yang 

menggambarkan tema utama yaitu tentang strategi political marketing, personal 

branding melalui foto yang dilakukan Ganjar Pranowo pada Pemilihan Gubernur 

2013. 

Penelitian tentang kekuatan political marketing, personal branding melalui 

foto untuk meningkatkan elektabilitas Ganjar Pranowo dalam Pilgub Jawa Tengah 

2013 memiliki batasan terperinci, penggalian data yang mendalam, juga 

menyertakan berbagai sumber informasi. Penelitian ini juga dibatasi oleh waktu 

dan tempat, kasus yang dipelajari berupa program, peristiwa, aktivitas individu. 

Pemilihan objek penelitian tentang kekuatan personal branding untuk 

mendongkrak elektabilitas Ganjar Pranowokarena peneliti menganggap kasus ini 

menarik, alasannya : 

1. Figur Ganjar-Heru yang kurang begitu dikenal oleh masyarakat pemilih di 

Jawa Tengah, 



 

2. Figur Ganjar bukan seperti Joko Widodo yang sebelumnya dikenal sebagai 

kepala daerah, melainkan anggota DPR, 

3. Figur Ganjar yang low profile dan sederhana, 

4. Strategi personal branding melalui foto yang dilakukan Ganjar-Heru berbeda 

dengan strategi yang dilakukan dua kandidat lainnya. 

Peneliti membatasi ruang lingkup sebagai berikut: 

1. Partikularistik 

Penelitian ini terfokus situasi peristiwa atau program atau fenomena tertentu. 

Fokus penelitian ini pada kekuatan political marketing, personal branding 

melalui foto untuk mendongkrak elektabilitas pasangan Ganjar-Heru. Waktu 

penelitian ini dilakukan pada bulan Januari-Desember 2013. 

2. Deskriptif 

Hasil akhir metode ini adalah deskripsi detail dari strategi personal branding 

melalui foto untuk mendongkrak popularitas dan elektabilitas calon gubernur 

Ganjar Pranowo. 

3. Heuristik 

Metode ini membantu khalayak memahami tentang interpretasi baru, 

perspektif baru dan makna baru dari political marketing, personal branding 

melalui foto untuk mendongkrak popularitas dan elektabilitas Ganjar 

Pranowo. 

 

 



 

4. Induktif 

Penelitian ini berangkat dari fakta-fakta di lapangan tentang kekuatan political 

marketing, personal branding melalui foto untuk mendongkrak elektabilitas 

calon Gubernur Ganjar Pranowo, kemudian menyimpulkannya ke dalam 

tataran konsep atau teori. 

1.9.2 Situs Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Provinsi Jawa Tengah  

1.9.3 Subjek Penelitian 

Subjek penelitian adalah individu yang terbagi dalam empat kelompok 

utama, yaitu mastarakat pemilih Ganjar Pranowo, tim pemenangan Ganjar-Heru, 

pakar fotografi personal branding, kandidat gubernur dan wakil gubernur. 

Dalam penelitian ini, ada beberapa pertimbangan untuk menentukan 

informan sebagai sumber informasi, pertimbangannya adalah keakuratan dan 

validitas informasi yang diperoleh. Berdasarkan hal ini maka jumlah informan 

sangat tergantung pada hasil yang dikehendaki. Bila mereka yang menjadi 

informan adalah orang-orang yang benar-benar menguasai masalah yang diteliti, 

maka informasi tersebut dijadikan bahan analisis. Jumlah informan sangat 

bergantung pada pencapaian tujuan penelitian, artinya bila masalah dalam 

penelitian yang diajukan sudah terjawab oleh  informan, maka jumlah tersebut 

adalah jumlah yang tepat. Peneliti diberi kewenangan dalam menentukan siapa 

saja yang menjadi informan, tidak melihatjabatan seseorang. Bisa saja peneliti 

membatalkan informan yang dianggap tidak layak. Dalam penelitian ini diambil 9 

(sembilan) orang sebagai informan, yang dianggap mengerti permasalahan yang 

diteliti. Informasi dari sembilan informan tersebut diharapkan sudah dapat 

menjawab hal yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian. 



 

Selanjutnya, pengumpulan informasi dilakukan dengan intensif sehingga 

mendapatkan informasi yang valid. Informan tersebut merupakan orang-orang 

yang sangat memahami dalam bagiannya masing-masing. Mereka adalah sebagai 

berikut: (1) Maya (pemilih pemula), (2) Evi (pemilih pegawai swasta level 

menengah), (3) Dante (pemilih level top manager), (4) Ari Pradanawati (mantan 

Ketua KPU Jateng), (5). Atikoh Ganjar Pranowo (Istri Gubernur Jateng), (6). 

Jerry Aurum (pakar fotografi), (7). Hendrar Prihadi (Walikota Semarang, 

termasuk salah satu tim pemenangan), (8). Heru Sudjatmoko, (Wakil Gubernur 

Jateng),  (9). Ganjar Pranowo (Gubernur Jateng). 

Maya merupakan pemilih pemula, diharapkan mendapatkan informasi 

pemahaman foto yang dipasang oleh tim pemenangan, sejauh mana foto menjadi 

daya tarik bagi Maya dan remaja seusianya yang merupakan pemilih pemula. Evi 

adalah  pegawai swasta level menengah, apakah pada level ini foto branding yang 

dipasang dibeberapa media seperti baliho dan media iklan lainnya mempu 

menggerakkan pikirannya untuk memilih Ganjar-Heru. Dante pemilih level top 

manager yang juga pehobi fotografi, diharapkan akan memberikan informasi yang 

berharga,  seberapa jauh foto dilihat oleh kelas mapan secara ekonomi. Informan 

lain yaitu Jerry Aurum pakar fotografi tingkat nasional, yang paham akan foto 

branding. Hendrar Prihadi, Walikota Semarang sekaligus tim pemenangan, tahu 

persis bagaimanan menempatkan foto pada ruang publik yang strategis, yang 

tidak melanggar aturan perundang-undangan. Ari Pradanawati mantan ketua KPU 

Jateng mengetahui pelaksanaan mekanisme pemilihan gubernur, pakar politik 

strategis yang paham tentang strategi marketing politik. Informan selanjutnya 

adalah, Atikoh Ganjar Pranowo (istri gubernur), orang yang menyarankan Ganjar 



 

menggunakan jasa fotografer professional untuk membuat dan mendesain foto, 

pertimbangannya adalah, beberapa teman dekatnya termasuk sahabat dekatnya 

saat mengambil kuliah Administrasi Public S2 di Jepang, menyarankan foto yang 

dipasang di baliho untuk diganti. Foto yang dipasang tatapan matanya kosong, 

tidak berwibawa dan kurang komunikatif, dengan kata lain foto tersebut tidak 

menjual, bila dikaitkan dengan survei maka saat pemasangan foto yang lama, 

elektabilitas Ganjar-Heru tidak lebih dari 7 persen. Heru Sudjatmoko yang pada 

saat pencalonan menjabat bupati Purbalingga, mengetahui persis pentingnya foto 

yang digunakan untuk pilkada. Pengalaman Heru terhadap foto yang ditampilkan 

sangat menarik. Banyak temannya memuji foto yang dipasang senyumnya “urip” 

seolah ada komunikasi antara foto dengan yang melihat.  Ganjar Pranowo dan 

juga dilibatkan menjadi informan dalam penelitian ini. Ganjar Pranowo 

merupakan gubernur yang terbantu oleh kekuatan political marketing dan 

personal branding melalui foto, sangat paham  tentang penggunaan foto untuk 

kepentingan kampanye politik. Juga merupakan informan yang paling mengetahui 

strategi branding dengan menggunakan tampilan foto. Pemilihan informan 

berdasar pada segmentasi, yang menggambarkan segmentasi adalah mengenal 

perbedaan setiap segmen, diantaranya segmentasi demografis, yang mencakup 

segmentasi agama, segmentasi gender, segmentasi usia, segmentasi kelas sosial 

juga segmentasi geografis dan psikografis. (Nursal, 2004:53). Segmentasi 

informan dimaksudkan untuk memberi gambaran tentang peluang, bisa 

merumuskan pesan komunikasi, melayani lebih baik, menganalisis perilaku 

pemilih , juga diharapkan bisa mendesain produk. 

 

 



 

Tabel 1.4 
Segmentasi Informan Berdasarkan Gender 

 

No. Nama 
Gender 

Laki-laki Perempuan 

1. Maya  x 

2. Evi  x 

3. Dante x  

4. Jerry x  

5. Ari Pradana.W  x 

6. Siti Atiqoh  x 

7. Hendi x  

8. Heru x  

9. Ganjar x  

 
 

Tabel 1.5 
Segmentasi Informan berdasarkan Tingkat Pendidikan 

 

No. Nama 
Pendidikan 

SMA S1 S2 S3 

1. Maya x    

2. Evi   x  

3. Dante   x  

4. Jerry  x   

5. Ari Pradana.W    x 

6. Siti Atiqoh   x  

7. Hendi   x  

8. Heru   x  



 

9. Ganjar         x  

 

  



 

Tabel 1.6 
Segmentasi Informan berdasarkan Agama 

 

No. Nama 
Agama 

Islam Kristen Katholik Hindu Budha Konghucu 

1. Maya x      

2. Evi x      

3. Dante   x    

4. Jerry   x    

5. Ari Pradana.W  x     

6. Siti Atiqoh x      

7. Hendi x      

8. Heru x      

9. Ganjar x      

 
 

Tabel 1.7 
Segmentasi Informan BerdasarkanUsia 

 

No. Nama 
Usia 

17-25 26-35 36-45 46-55 

1. Maya x    

2. Evi   x  

3. Dante    x 

4. Jerry  x   

5. Ari Pradana.W    x 

6. Siti Atiqoh    x 

7. Hendi   x  

8. Heru    x 



 

9. Ganjar    x 

 
 

Tabel 1.8 
Segmentasi Informan berdasarkan Tingkat Pendapatan 

 

No. Nama 
Pendapatan 

< 1 juta (1–5) juta > 5 juta 

1. Maya x   

2. Evi  x  

3. Dante   x 

4. Jerry   x 

5. Ari Pradana.W   x 

6. Siti Atiqoh   x 

7. Hendi   x 

8. Heru   x 

9. Ganjar   x 

 

Segmentasi geografis dimaksudkan adanya sebaran wilayahyang merata, 

sehingga bisa mendapatkan  informasi dari beberapa daerah. Maya, Evi dan Hendi  

adalah warga  yang tinggal dan mencoblos di Semarang. Dante bekerja di 

Semarang namun merupakan penduduk Surakarta, menggunakan hak pilihnya 

sesuai dengan KTP yang dimilikinya yaitu di Surakarta. Jerry aurum warga 

Jakarta yang tidak mempunyai hak pilih di Jateng, namun pedapatnya selaku 

pakar fotografi sangat dibutuhkan, karena paham betul akan pentingnya 

penggunaan foto branding. Heru Sudjatmoko berdomisili di Purbalingga, 

sedangkan Siti Atikoh dan Ganjar Pranowo warga Kabupaten Puworejo. 

1.9.4 Jenis Data 



 

Peneliti sebagai instrumen penelitian, dapat menyesuaikan cara 

pengumpulan data dengan  lingkungan penelitian, serta dapat mengumpulkan data 

yang berbeda secara serentak, juga memilih bentuk-bentuk data yang akan dicari 

dan dikumpulkan. Data dibutuhkan untuk mengembangkan isu di dalam 

penelitian. Penentuan data yang dipilih disesuaikan dengan karakteristik kasus 

yang diteliti.  

Dalam penelitian ini jenis dan sumber data yang digunakan adalah: 

a. Data Primer merupakan data yang didapat dari sumber informan pertama yaitu 

individu atau perseorangan, seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh 

peneliti. Hal ini diperoleh melalui wawancara dengan informan yang dianggap 

tahu dan berkompeten mengetahui masalah dalam penelitian. Data primer ini 

berupa: (1) catatan hasil wawancara; (2) hasil observasi ke lapangan secara 

langsung dalam bentuk catatan tentang situasi dan kejadian; (3) data-data 

mengenai informan; (4) dokumentasi; (5) kuesioner (hasil survei); (6) 

rekaman; (7) bukti fisik. 

b. Data Sekunder merupakan data primer yang sudah diolah lebih lanjut dan 

disajikan dalam bentuk tabel-tabel atau diagram-diagram. Data ini digunakan 

untuk mendukung infomasi primer yang diperoleh, baik dari dokumen, 

maupun dari observasi langsung ke lapangan. (Umar, 2003:99) 

1.9.5 Sumber Data 

Secara keseluruhan, data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi : 

1. Visi, misi dan tujuankampanye cagub Ganjar Pranowo 

2. Strategi kampanye Cagub Ganjar Pranowo yang disusun Tim Kampanye 

Ganjar-Heru. 



 

3. Dokumentasi foto Ganjar-Heru selama aktivitas kampanye dan dua kandidat 

calon gubernur lainnya. 

4. Pemberitaan media cetak maupun elektronik tentang Pilgub Jateng 2013 

khususnya pemberitaan tentang cagub Ganjar Pranowo. 

1.9.6 Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian  ini dengan menggunakan teknik wawancara mendalam (indepth-

interview). Merunut sejarah wawancara dalam ilmu-ilmu sosial. Fontana dan Frey 

dalam Minichiello (1995:82), mengemukakan tiga bentuk utama wawancara, yaitu 

terstruktur, tak terstruktur, dan open-ended. Wawancara open-ended 

memungkinkan adanya perubahan atau modifikasi terhadap instrumen wawancara 

selama proses penelitian. Dalam teknik ini termuat seni untuk mengajukan 

pertanyaan dan mendengarkan jawaban narasumber. Dalam penelitian kualitatif, 

teknik ini bersifat tidak netral, karena ketika pewawancara berupaya membangun 

realitas tentang situasi, maka wawancara akan memproduksi dasar pemahaman 

atas situasi yang dibangunnya. Instrumen yang dipakai dalam rangka penggunaan 

teknik ini adalah diri peneliti atau pewawancara sendiri dengan alat bantu yang 

berupa interview guide atau skedul wawancara. Skedul ini memuat daftar tentang 

isu-isu yang ditanyakan  oleh peneliti. 

Wawancara mendalam dilakukan pada sejumlah informan. Adapun 

pendalaman informasi dilakukan sesuai dengan kebutuhan untuk menjawab 

masalah penelitian (research questions). Adapun proses wawancara dilakukan 

bisa dijabarkan : 

             Bertanya                                                         Mengamati  

          Menginterpretasi                                            Menginterpretasi  



 

           Menyimpulkan                                               Menyimpulkan  

            Pemeriksaan                                                   Pemeriksaan  

              Verifikasi                                                        Verifikasi 

1.9.7 Analisis Dan Interpretasi Data 

Teknik analisis data kualitatif menggunakan teknik pengembangan sistem 

koding. Sistem koding adalah pengorganisasian data menurut tema-tema 

konseptual yang dikenal oleh peneliti. Kode-kode berasal dari kisah-kisah 

responden, pertanyaan penelitian, dan kerangka teroritik. Kunci yang digunakan 

untuk mengembangkan sistem koding adalah dengan membuat daftar kata-kata 

yang akan dikonseptualisasikan ke dalam kategori-kategori dan kemudian 

dihubungkan dengan general framework. (Minichiello, 1995:255) 

Sementara itu sesuai dengan tipe penelitian yang digunakan, yaitu tipe 

penelitian kualitatif, maka model analisis datanya adalah sebagaimana tampak 

dalam gambar: 

Gambar 1.14 
Gambar Model Analisis Data Kualitatif 

 

 
 

Keterangan : 

A : jumlah informasi.  

R1 : jawaban informan penelitian 

R1 

A 

R2 

R3 R4 R5 



 

R2 : eksplanasi peneliti terhadap fenomena yang berbekal ilmun (etik) 

sebagai kearifan peneliti (researcher theory). 

R3 : sinkronisasi antara pandangan emik dan etik. 

Dengan kata lain sinkronisasi R1 dan R2,jadi R3 merupakan data kasar yang 

dibawa dari lapangan. Dapat pula diberi pengertian sebagai refleksi atau 

pandangan baru. Dalam kerangka ini peneliti harus  kritis terhadap data. Harus 

diadakan pengujian/ verifikasi pada informan yang sama atau informan lainnya. 

R4 adalah rasionalisasi dari keseluruhan proses. Dalam kerangka ini sudah harus 

mempertimbangkan bahasa, bersifat ilmiah namun mendalam. R5 adalah abstraksi 

yang lebih tinggi dari data yang diolah. Dengan kata lain merupakan paparan yang 

mampu mendeskripsikan relasi-relasi sosial dalam masyarakat.   

1.9.8 Kualitas Data 

Guba dan Lincoln (1994:100), mengemukakan kriteria kualitas penelitian 

dalam paradigma konstruktivisme. Dalam paradigma konstruktivisme, kriteria 

kualitas penelitian yang dikembangkan oleh para pakar/peneliti kualitatif adalah 

trustworthiness (dapat dipercaya) dan menurut Neuman dalam Moleong 

(2007:174), penelitian kualitatif cenderung memakai kriteria authenticity. Adapun 

authenticity berarti memberikan sebuah keterbukaan, kejujuran, dan laporan yang 

seimbang tentang kehidupan sosial dari sudut pandang seseorang kehidupan 

tersebut sehari-hari. Dalam kerangka ini, peneliti tidak berfokus pada upaya 

melihat kesesuaian antara konsep yang abstrak dengan data empirik, namun lebih 

berfokus pada upaya untuk memberikan gambaran tentang kehidupan sosial 

politik yang dialami oleh mereka yang menjadi subjek penelitian. Sementara itu, 



 

seperti dikemukakan oleh Neuman dalam Moleong (2007:174), penelitian 

kualitatif akan berfokus pada cara untuk menangkap pandangan dari dalam dan 

memberikan laporan yang rinci tentang peristiwa-peristiwa yang dialami dan 

dipahami oleh subjek penelitian tersebut. 

Penelitian dalam studi ini menggunakan kriteria authenticity. Oleh karena 

itu, dalam proses penelitian diupayakan untuk memeroleh suatu keterbukaan, 

kejujuran, dan laporan yang seimbang tentang kehidupan sosial dari sudut 

pandang orang yang dalam kesehariannya hidup di tempat penelitian (in-site). 

Untuk memenuhi kriteria tersebut, peneliti berupaya menentukan narasumber  

yang tepat yang dapat memberi informasi yang diperlukan untuk menjawab 

pertanyaan  penelitian. Peneliti berperan sebagai pendengar untuk setiap informasi 

yang diberikan oleh narasumber. Setelah itu, dilakukan verifikasi untuk menguji 

kejujuran narasumber. 

Adapun verifikasi dilakukan dengan bertanya pada narasumber lain, 

sehingga diperoleh laporan yang seimbang. Untuk kedalaman informasi, 

dilakukan probing. Sementara itu, pada bagian deskripsi subjektif ditampilkan 

beberapa kutipan percakapan yang dapat memberi gambaran pengalaman adaptasi 

dalam komunikasi informan. 

 


