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HASIL PENELITIAN  

STRATEGI PERSONAL BRANDING GANJAR BERBASIS KEARIFAN LOKAL 

 

1 Strategi Personal Branding Ganjar  

Pada bagian ini, peneliti akan membahas hasil penelitian teks wacana dari tiga 

akun Instagram yang digunakan Ganjar saat pilkada Jateng 2018. Bagian ini berupaya 

menganalisa personal branding Ganjar melalui teks Instagram di ketiga akunnya 

(@Ganjarpranowo, @Ganjar_yasin, @pdipjateng) dengan menggunakan metode 

analisis teks Fairclough. Foto, video dan teks yang diunggah akan dianalisis untuk 

mendapatkan makna dibaliknya. Sehingga, pada bagian ini akan dapat menjawab 

pertanyaan ; “Bagaimana Personal branding Ganjar di Instagram sebagai Cagub dalam 

Pilkada Jateng 2018?”  

Personal Branding menurut Peter Montoya dan Tim Vandehey (2009) dalam 

bukunya “Brand Called You”, personal branding adalah upaya membentuk persepsi 

positif audiens secara aktif dengan cara menarik perhatiannya dan menjaga perhatian 

tersebut selayaknya sebuah seni komunikasi. cara menarik perhatian auidensadalah 

dengan menonjolkan keistimewaan, keunikan dan ciri khas kandidat (Kaputa, 2005 

dalam Asmarianaki, 2017, p. 4). Personal Branding Online menyuguhkan keunikan, 

keistimewaan dan ciri khas yang ditampilkan melalui foto, video atau caption dalam 

media sosial setiap hari untuk mendominasi persepsi publik terhadap identitas kandidat 

(Aaker & Fournier, 1995; Escalas, 2004 dalam Asmarianaki, 2017, p. 4). 

Menurut Hermawan Kertajaya (2010 : 264 dalam Widiastuti, 2017 ; 593-594), 

dalam membangun personal branding, seseorang harus menggunakan teknik marketing 

untuk memasrkan seseorang yang disebut Model PDB ((Positioning, Differentiation, and 

Brand) yang menghubungkan strategi, taktik dan value (nilai). Personal branding harus mampu 

membuat seseorang memiliki penempatan yang jelas dalam benak konsumen di antara banyak 

nya personal branding pesaingnya, ini yang dimaksud dengan positioning. Sedangkan yang 

dimaksud dengan differentiation adalah personal branding harus mampu menjadi pembeda 

anak dirinya dengan pesaing sehinga dirinya lebih diperhatikan, disukai dibanding pesaing 

lainnya. Dan yang dimaksud dengan brand adalah personal branding harus memiliki landasan 

nilai manfaat yang konkrit dapat dirasakan audiens yang melekat pada positioning awal 

(Kertajaya, 2010 dalam Widiastuti, 2017 ; 593-594). 

Dari penjelasan di atas, dapat kita ketahui, bahwasannya untuk merumuskan personal 

branding Ganjar di Instagramnya dalam Pilkada Jateng 2018 ini, haruslah menganalisis terlebih 

positioning, differentiation, dan brand nya terlebih dahulu. Maka, alur pembahasan bagia ini 

akan diawali dengan analisa positioning Ganjar, analisa differentiation Ganjar dan analisa 

Brand nya, yang kemudian diakhiri dengan penyimpulan personal branding Ganjar di 

Instagram dalam konteks pilgub Jateng 2018 ini. 



 

1.1 “ Pelayan Rakyat “ Strategi Positioning GP 

Menurut Kotler (1997 ; p.295, dalam Kasali, 1998) Positioning adalah tindakan 

yang dilakukan marketer untuk membuat citra dan hal-hal yang ingin ditawarkan 

kepada pasarnya berhasil memperoleh posisi yang jelas dan mengandung arti dalam 

benak sasarannya (konsumen). Sedangkan menurut Rhenald Kasali (1998) sendiri 

dalam bukunya “Membidik Pasar Indonesia” menjelaskan, positioning adalah strategi 

komunikasi untuk memasuki jendela otak konsumen, agar produk/merek/nama Anda 

mengandung arti tertentu yang dalam beberapa segi mencerminkan keunggulan 

terhadap produk/merek/nama lain dalam bentuk hubungan asosiatif. 

Menurut Kasali (1998 ; 534-535), positioning haruslah dapat mewakili brand 

yang akan ditanamkan dalam benak publik (konsumen), dirangkai dalam kata-kata yang 

manis yang menunjukkan keunggulan produk / diri kandidat di bandingkan dengan 

pesaingnya, dapat menjadi solusi atas masalah yang terjadi atau dihadapi publik 

sehingga menjadi keunikan tersendiri yang akan dengan mudah diingat dalam benak 

publik/konsumen/pemilih. 

Ganjar Pranowo melalui Instagram pribadinya yakni @Ganjar_pranowo, 

mencoba membangun positioning dirinya. Hal tersebut dapat dilihat pada status 

Instagramnya, yakni “Tuanku ya Rakyat, Gubernur Cuma Mandat”. Kalimat ini terlihat 

sederana, mudah diingat orang, namun memiliki arti yang sangat mendalam. Seperti 

yang ditulis Kasali (1998 : 533) dalam bukunya, positioning haruslah sesuatu hal yang 

penting bagi konsumen dan mengandung makna atau arti yang sangat penting. 

 

Gambar 1 Status Ganjar Pranowo di Instagram @Ganjar_pranowo 

 



Positioning yang baik adalah yang lahir dari sebuah nilai yang sangat 

dibutuhkan oleh konsumen (Kertajaya, 2005 : 8). Nilai yang paling dekat oleh 

masyarakat yang menjadi konsumen produk politik kandidat adalah nilai budaya 

masyarakat itu sendiri. Sosio kultural adalah salah satu instrumen yang wajib dipetakan 

sebelum membuat positioning, differentiation, dan brand yakni dalam tahapan 

segmentation (Firmanzah, 2012). 

Ganjar Pranowo adalah kandidat calon Gubernur Jawa Tengah 2018-2023 yang 

berasal dari Jawa Tengah juga. Maka, nilai sosio-kultural yang sangat melekat pada 

pemilih adalah nilai kebudayaan atau kearifan lokal Jawa Tengah. Teks positioning 

“Tuanku ya Rakyat, Gubernur Cuma Mandat” bila dianalisa dengan analisis wacana 

Fairclough dengan CDA akan menunjukkan bahwa kalimat tersebut terpilih menjadi 

kalimat positioning dalam Instagram Ganjar karena dilandasi dengan nilai budaya 

kearifan lokal Jawa spesifiknya pada falsafah kepemimpinan Jawa. 

Di dalam kesenian wayang suku Jawa dikenal tokoh yang bernama punakawan. 

Punakawan adalah julukan bagi empat tokoh di dalam pewayangan Jawa. Punakawan 

berasal dari kata “pana” yang artinya “paham” dan “Kawan” yang artinya teman. Tokoh 

punakawan muncul pertama kali dalam kisah pewayangan Gatot kaca karangan Empu 

Panuluh di zaman Kerajaan Kediri. Empat tokoh ini terdiri dari Semar dan ketiga 

anaknya yakni Gareng, Petruk, dan Bagong. Tokoh punakawan ditampilkan sebagai 

sosok kelompok yang selalu ceria dengan segala humor dan memiliki kekhasan yang 

selalu bisa mencairkan suasana. Setiap tokoh dalam punakawan memiliki karakter 

masing-masing.  

Kalimat “Tuanku ya Rakyat, Gubernur Cuma Mandat” tersebut mencerminkan 

falsafah nilai kepemimpinan Jawa yang diajarkan salah satu tokoh punakawan yang 

bernama Semar yang bunyi aslinya adalah “abdi dalem, batur, teman sejati terhadap 

bandara (tuannya)”. Arti harfiah dari kalimat tersebut adalah, saya adalah pelayan, 

teman sejati dari tuannya. Sedangkan makna dibalik kalimat itu adalah punakawan 

merupakan simbol orang dari kalangan rakyat jelata yang bijaksana dan selalu 



melayani, menjadi teman berkeluh kesah, dan mampu memberikan nasehat kepada 

tuannya. 

Melalui kalimat positioning tersebut, Ganjar ingin mengonstruksi bahwa dirinya 

sebagai pemimpin yang sesuai dengan falsafah orang Jawa. Karena mayoritas pemilih 

Jawa Tengah berasal dari suku Jawa. Dia ingin menampilkan dirinya seperti punakawan 

yakni seorang pelayan yang bijak dan siap memberikan nasehat kepada tuannya. 

Ddalam hal ini yang menjadi tuan adalah rakyat Jawa Tengah. Ganjar memposisikan 

sebagai “pelayan rakyat” untuk bisa memakmurkan rakyat, bukan sebagai pemimpin 

yang suka memerintah rakyat. Melayani rakyat adalah pesan utama yang ingin 

disampaikan melalui status Instagram Ganjar. Dengan begitu, rakyat Jawa Tengah akan 

merasa dihormati dan kemudian memilihnya. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Ganjar membangun positioning 

dirinya sebagai “Pelayan Rakyat”. Hal ini lahir untuk menunjukkan kepada rakyat yang 

merupakan calon pemilih, bahwa dirinya adalah pemimpin yang berkomitmen untuk 

bersedia melayani rakyat, bukan dilayani rakyat. Dari foto, video dan caption yang 

diunggah pun selalu menunjukkan gambar dimana Ganjar sedang melayani rakyat, 

seperti mendengar keluh kesah rakyat, tinjauan langsung ke tempat yang bermasalah 

atau kena bencana, dan sebagainya. Hal ini juga sekaligus membuat perbedaan posisi 

dengan lawan politiknya. 

Positioning menjadikan kita memiliki posisi tersendiri di benak ingatan 

konsumen. Hal itu dikarenakan adanya atribut yang membangun karakteristik 

positioning itu sendiri. Kelvin Lancster (1966) dalam buku Rhenald Kasali (1998) 

mengatakan bahwasannya, “suatu produk (barang) memiliki karakteristik, dan 

karakteristik itulah yang memunculkan nilai kemanfaatan (utility) (p.134)” , artinya, 

positioning tidak mengandung utility jika tidak ada atribut yang melengkapinya. Seperti 

contohnya, seseorang diposisikan sebagai pejabat saat dia menggunakan atribut fisik 

yang menunjukkan seperti “Pejabat” (pakaian batik yang bermerek, atau pakaian dinas, 

diikuti pengawal, dan sebagainya). Sama halnya dengan positioning, Kasali 

mengatakan bahwa atribut itu sangat penting untuk mencerminkan posisi kita. 



Karenanya atribut itu harus unik, berbeda dengan pesaing, memiliki arti (1998 : 532-

533). 

Dari unggahan foto, video dan caption Ganjar di Instagram, ada banyak atribut 

yang ditampilkan untuk membangun positioning “Pelayan Rakyat”.  

 

Gambar 2 Ganjar turunkan kemiskinan 

 

Pada unggahan di atas yang ada di akun Instagram kampanye @Ganjaryasin, 

ditampilkan keberhasilan Ganjar melayani rakyat dalam bidang ekonomi yakni mampu 

menurunkan angka kemiskinan di Jawa Tengah dari 14,4 % menjadi 12,23 %. Hal 

tersebut dijadikan bukti bahwa Ganjar memang melayani rakyatnya. 

 

Gambar 3 Ganjar Bangun 1000 KM Jalan Raya 

 



Foto kedua, adalah unggahan Ganjar di akun yang sama dengan foto di atas, 

yang menunjukkan bukti pelayanan Ganjar kepada rakyat Jawa tengah adalah mampu 

membangun infrastruktur yang memudahkan transportasi masyarakat yakni dengan 

adanya pembangunan jalan sepanjang 1000 KM. Atribut ini diunggah untuk 

memperkuat positioning Ganjar di mata pemilih. Sekaligus mengunggulkan dirinya 

yang lebih konkritnya manfaatnya dibanding pesaing. 

 

Gambar 4 Potret Ekonomi Jateng di Era Ganjar 

 

Sedangkan foto di atas, Ganjar menggungahkan untuk menjadikannya atribut 

penguat positioning pelayan rakyat melalui kesuksesannya di periode sebelumnya 

dalam bidang ekonomi Jateng yang mengalami peningkatan di bidang investasi dari 7 

triliun menjadi 51 triliun, bidang ekspor meningkat 0,27% dan impor menurun 17,95%, 

serta pertumbuhan ekonomi di atas angka pertumbuhan ekonomi Nasional yakni 5.28%, 

dan menekan angka inflasi dari 7,0% menjadi 2,36%.  

Tiga foto di atas adalah atribut yang mampu memberikan arti kepada para 

pemilih bahwa Ganjar memang mengabdikan dirinya untuk melayani rakyat sehingga 

mampu membuat Jateng menjadi lebih maju dalam bidang ekonomi dan infrastruktur. 

 

1.2  “ Kearifan Lokal Jawa Tengah (Njawani)” : Strategi Differentiation Personal 

Branding Ganjar Pranowo 

Menurut Hermawan Kertajaya dalam bukunya Positioning, Differentiation and 

Brand (2005 : 28), positioning adalah komitmen atau janji yang kita buat untuk kita 

penuhi agar konsumen muncul kepercayaan terhadap kita dan akan loyal. Untuk bisa 



membangun positioning yang memiliki kredibilitas maka harus ditunjang dengan 

differentiation yang kuat pula. Differentiation adalah pembeda yang kuat antara diri kita 

dengan pesaing kita. Positioning yang kita bangun haruslah memiliki nilai yang berbeda 

dengan pesaing, sehingga dalam pembuatannya dibutuhkan adanya diferensiasi. 

Dari foto, video dan caption yang diunggah Ganjar di akun Instagram 

@Ganjar_pranowo, kami mendapatkan temuan yakni seringnya Ganjar menggunakan 

kearifan lokal Jawa tengah. Seperti kalimat yang di delivery dengan menggunakan 

bahasa Jawa adalah brand yang dibuat, yakni “Mboten Ngapusi, Mboten Korupsi” ;  

pakaian yang digunakan sering bernuansa khas Jawa seperti batik pekalongan, solo, dan 

lain-lain ; kampanye yang dilakukan menggunakan upacara pembukaan adat Jawa yang 

selalui diawali tarian tradisional Jawa atau lagu-lagu Jawa, dan sebagainya. Hal ini 

diperkuat dengan adanya temuan Soetomo,  dalam hasil tesisnya yang berjudul 

“Personal Branding dalam Peningkatan Elektabilitas (Studi Kekuatan Foto Ganjar 

Pranowo dalam PILGUB 2013)”. Dalam tesisnya Soetomo menemukan bahwa salah 

satu strategi kampanye Ganjar adalah dengan adat Jawa. 

Menurut Edy Suwardhi dalam buku falsafah kepemimpinan Jawa, orang Jawa 

memang hanya suka dipimpin oleh orang Jawa. Tanaman nilai ini telah menjadi budaya 

di kalangan masyarakat suku Jawa, yang kemudian dijadikan strategi differentiation 

oleh Ganjar dalam membangun Personal Branding nya untuk membedakan dengan 

pesaingnya. 

Diferensiasi Njawani ini merupakan ringkasan dari beberapa karakteristik 

perilaku Ganjar yang diunggah di Instagramnya, antara lain :  

1) Sembah Lima 

2) Mulat Milala, Miluta, Palimarma, lan Palidarma 

3) Mboten Ngapusi, Mboten Korupsi 

4) Cinta Kesenian Jawa 

5) Cinta Kuliner Jawa 

6) Cinta Tradisi Jawa 

 



1.2.1 Differentiation 1 : “Sembah Lima” 

Temuan lain yang didapatkan dalam penelitian ini adalah upaya membangun 

differentiation pada diri Ganjar sebagai pemimpin yang njawani menganut falsafah 

pemimpin Jawa yakni “Sembah Lima”. Yang dimaksud sembah lima adalah nasehat 

dari Sri Mangkunegoro IV mengenai lima hal yang harus dihormati oleh seorang 

pemimpin, yakni : 1) menghormati ayah dan ibu, 2) menghormati mertua laki-laki dan 

perempuan, 3) menghormati saudara laki-laki yang tertua, 4) menghormati guru, dan 5) 

menghormati Tuhan. 

 

 

 

Gambar 5 Ganjar mengunjungi makan kedua orang tua dan berdoa 

 

Foto pertama yang ada di atas, adalah foto yang ditampilkan dalam akun 

Instagram @Ganjaryasin. Pada foto tersebut dapat kita lihat Ganjar membuat caption “ 

Dari Kebumen Menuju ke Kabupaten Magelang, Pak Ganjar menyempatkan mampir 

ziarah ke Makam kedua orang tua di Kutoarjo, Purworejo.” 



Secara harfiah, caption tersebut memiliki arti Ganjar sedang mengunjungi 

makam orang tuanya yang sudah meninggal di Kutoarjo (Purworejo) disaat sedang 

perjalanan kampanye dari Kebumen ke Magelang. Secara makna, Ganjar ingin 

menyampaikan pesan bahwa mendoakan kedua orang tua meskipun sudah tiada adalah 

hal yang sangat prioritas ditengah kepadatan jadwal kerja yang harus melakukan 

kampanye. Ganjar ingin menunjukkan bahwa dia adalah calon pemimpin yang sangat 

menghormati dan berbakti kepada kedua orang tua. Hal ini dibuktikan dengan jarak 

tempuh dari Kebumen ke Magelang yang sangat jauh, masih menyempatkan diri 

berziarah ke Purworejo yang jaraknya juga jauh. 

Ganjar mengunggah foto sedang mendokan orang tuanya yang telah meninggal 

ditengah kesibukan kampanyenya, serta memohon doa restu kedua orang tuanya yang 

telah tiada agar merestui niat Ganjar yang ingin mencalonkan diri menjadi Gubernur 

Jawa Tengan 2018-2023. Bila di analisa, foto dan teks status nya terlihat hendak 

menyampaikan pesan bahwa Ganjar adalah pemimpin yang menghormati dan 

menyayangi orang tuanya. Meskipun kedua orang tuanya sudah tidak ada, namun dia 

tetap sangat menghormatinya, buktinya untuk maju Pilgub Jateng saja, meskipun 

Ganjar sangat sibuk kampanye, namun rela mengorbankan waktu dan tenaganya untuk 

berziarah ke makam kedua orang tua sekaligus mendoakan. Dalam budaya Jawa, 

menghormati orang tua kandung adalah hal yang utama, seperti yang disampaikan 

Susetya dalam bukunya falsafah kepemimpinan Jawa bahwa seorang pemimpin 

haruslah “sembah wong tuwo” atau menghormati orang tua kandung seperti yang 

dinasehatkan pula oleh Sri Mangkubumi. 

Dari unggahan foto tersebut, respon pembaca Instagram @Ganjaryasin ada yang 

membalas dengan “Pak Ganjar wong senepo” yang artinya “Pak Ganjar adalah seorang 

pujangga” atau orang yang menyampaikan maksudnya dengan bahasa kias / tidak 

secara langsung / terang-terangan. Ketika ingin menyampaikan kita harus berbakti 

kepada orang tua, Ganjar menyampaikan dengan memberikan contoh perilaku 

mengunjungi makam kedua orang tuanya. 



Foto kedua adalah foto dimana Ganjar yang ziarah ke makan kedua orang tuanya 

tidak hanya mendoakan atau meminta restu saja, melainkan juga membersihkan dan 

merapikan makamnya. Hal ini ingin menyampaikan pesan bahwa meskipun sudah 

tiada, Ganjar tetap berupaya berbakti kepada kedua orang tua melalui membersihkan 

dan merawat makamnya agar tetap bersih. Bila seseorang berbakti kepada kedua orang 

tuanya, maka kelak saat ia menjadi pemimpin, dia akan menjadi orang yang 

menghormati rakyatnya pula.  

 

Gambar 6 Ganjar merapikan makam kedua orang tua dan berdoa mohon restu 

 

Gambar 7 Ganjar mengungkapkan rasa hormat dan rindu kepada kedua orang tua 

seperti wewarah Jawa 

 



Tidak hanya melalui unggahan foto Ganjar yang sedang berziarah ke makan 

kedua orang tuanya, namun juga melalui unggahan video yang berisi Ganjar tengah 

merindukan kedua orang tuanya yang telah tiada, ditambahi dengan hadist Nabi 

Muhammad SAW mengenai anak yang sholih adalah anak yang berbakti kepada kedua 

orang tuanya baik masih hidup maupun sudah tiada. Ganjar ingin menampilkan 

personal branding dirinya sebagai anak yang sholeh yang berbakti selalu meskipun 

telah tiada. Hal ini sesuai dengan nasehat menghormati orang tua yang diajarkan dalam 

falsafah Jawa. 

Foto ketiga, dalam akun Instagram @Ganjaryasin juga ditampilkan foto Ganjar 

dan Atiqoh berziarah ke keturunan Soma Wecana sebagai orang yang dijadikan tokoh 

masyarakat di Purbalingga. Disana Ganjar ingin membangun personal branding 

sebagai pemimpin yang sangat menghormati dan menyayangi keluarga. 

 

Gambar 8 Ziarah Makan Mertua Ganjar 

 

Caption pada foto tersebut bertuliskan sebagai berikut : 

“ Ganjar bersilaturahmi dengan keluarga besar dari garis keturunan / bani 

Soma Wecana, di kediaman paman Siti Atiqoh, H. Taufiq Ibrahim, RT 1 RW 7, 

Baleraksa. Karangmoncol, Purbalingga, Sabtu 16 Juni 2018 siang. 



Sebagai informasi bani Soma Wecana, merupakan kelab atau kakeknya kakek 

dari keluarga istri Ganjar, Siti Atikoh, yang berasal dari Ibu. “ Saya merupakan 

canggahnya atau keturunan keempat eyang Soma Wecana,” kata Zaeni, adik kandung 

Siti Atikoh. 

Ada sekitar 500 orang yang masih satu bani Soma turut hadir. Zaeni berujar, 

momen silaturahmi itu kali pertama digelar, sekaligus akan rutin dilanjutkan sebagai 

acara tahunan tiap Ramadan. ”Ini salah satu berkah pilgub. Kami akhirnya dapat 

berkumpul, satu suara demi kemenangan Mas Ganjar,” kata dia. Zaeni mengimbuhkan 

tidak mudah kali pertama mengumpulkan keluarga besar yang tersebar. Butuh waktu 

sebulan lebih untuk berkomunikasi untuk mengumpulkan tujuh keturunan Bani Soma. 

Semntara itu, Ganjar Pranowo mengucapkan terima kasih untuk kedatangan 

keluarga ebsar. Calon Gubernur Jawa Tengah nomor 1 itu mengatakan tidak mudah 

mengumpulkan balung pisah atau menyatukan sebuah keluarga besar. “Lebaran ini 

banyak ucapan manis masuk ke handphone. Kita Cuma bias baca, tidak bertatap muka. 

Hal terpenting dari silaturahmi adalah merasakan eratnya jabatan tangan tiap 

bertemu.” Kata pria berslogan Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi itu. Dia 

menambahkan acara silaturahmi Bani Soma Wecana harus rutin dilakukan secara 

bergantian. Sesuai giliran garis keturunan selanjutnya. 

Sebagai informasi, keturunan Soma Wecana berjumlah tujuh orang. 

Diantaranya Bani Ibrahim, Nawisem, Afandi, Ghozali, Wasinem. HM Nur, 

Atmawikrama #GanjarYasin “ 

Dari caption di atas, kita bias melihat bahwa Ganjar ingin menunjukkan kepada 

publik bahwa Ganjar adalah seorang pemimpin yang sembah lima  yakni sangat 

menghormati orang tua atau keluarga dari sang istri, dalam hal ini adalah keluarga ani 

Eyang Soma Wecana. Bakti Ganjar kepada keluarga Siti Atikoh adalah dengan 

berusaha menyatukan kembali keluarga besar mereka yang telah banyak berpencar 

untuk menjalin silaturahmi kembali.  

Tidak hanya ingin menunjukkan sebagai pemimpin yang menghormati kedua 

orang tua kandung dan mertua namun dibalik itu juga ada eksploitasi kebanian atau 



kekeluargaan yakni Bani Soma atau Mbah Soma yang merupakan tokoh masyarakat 

yang sangat terpandang di daerah Karang moncol Probolinggo untuk bisa membangun 

kepercayaan keluarga Soma dan masyarakat yang memfigurkan keluarga Soma 

sehingga hubungan kekerabatan Ganjar dengan Mbah Soma akan membuat masyarakat 

memilihnya. Seperti yang kita tahu, Mbah Soma adalah tokoh masyarakat di daerah 

Karang Moncol Probolinggo. Artinya, orang daerah tersebut akan sangat menghormati 

Ganjar selaku anak turunnya. Otomatis rasa sungkan itu akan mendorong mereka 

memilih Ganjar. Selain itu, ketika Ganjar mengumpulkan 500 keturunan Eyang Soma, 

secara tidak langsung Ganjar memobilisasi keluarganya untuk menjadi SDM yang 

membantu mempromosikan Ganjar agar dipilih tidak hanya oleh keluarga yang masih 

satu bani melainkan juga mereka akan membantu promosi kepada orang diluar keluarga 

Eyang Soma. Inilah yang kemudian peneliti istilahkan mengeksploitasi keluarga untuk 

menjadi tenaga kerja yang tidak di bayar namun mau melakukan apapun yang di minta 

hanya berdasar asaz keluarga. 

 

Gambar 9 Ganjar Mengunjungi Lansia 

 

Foto di atas, juga sekaligus ingin menunjukkan kepada publik bahwa Ganjar 

memiliki diferensiasi yakni sangat hormat dengan orang tua meskipun bukan keluarga 

kandungnya, hingga menyuruh pemerintah dan masyarakat untuk membahagiakan para 

lansia. 



Ada juga foto dan video pada hari raya Idul Fitri 1439 H kemarin, Ganjar 

mengunjungi rumah metua nya yang juga sudah meninggal dunia sebagai bentuk 

penghormatannya kepada kedua orang tua istrinya yakni Atiqoh. Hal ini untuk 

menunjukkan penghormatannya kepada sang mertua meskipun sudah tiada. 

Foto ke tiga, Di hari-hari terakhir menjelang pencoblosan pilkada, Ganjar 

menyempatkan untuk berkunjung ke rumah saudara laki-laki dari lawan politiknya 

yakni Sudirman Said. Dalam foto tersebut Ganjar membuat caption sebagai berikut : 

“ Hari terakhir masa kampanye Pilgub Jateng 2018, Calon Gubernur Jateng 

@Ganjar_pranowo mengunjungi desa kelahiran rivalnya, Sudirman Said, di Desa 

Slatri Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, Sabtu (23/6/2018). Ganjar bahkan 

bersilaturahmi ke rumah saudara kandung Sudirman Said. 

Ganjar datang ke rumah Nuruddin, adik kandung Sudirman Said. Namun yang 

bersangkutan tidak berada di tempat. Ganjar justru ditemui adik Sudirman yang lain, 

Sartono. “Kalau saya malah adiknya pas Pak Dirman, kalau Nuruddin adik saya,” 

kata Sartono. 

Pria tambun itu mengaku tak menyangka Ganjar berkunjung. Ia yang bertempat 

tinggal di depan rumah Nuruddin awalnya hanya penasaran ada mobil innova hitam 

masuk halaman rumah adiknya. Tahu adiknya tidak di rumah, Sartono pun 

menghampiri.  

Ganjar mengatakan, tujuan kedatangannya sekedar silaturahmi sekaligus 

menunjukkan bahwa Pilgub Jateng adem ayem dan penuh kerukunan pada kampanye 

terakhir. “Mumpung kampanye terakhir saya di Brebes, tiada salahnya saya mampir 

ke rumah beliau.” Katanya. 

Ganjar dan Sartono bersalaman hangat. Tak tampak ada kesan persaingan 

apalagi permusuhan. Keduanya berbincang-bincang di halaman rumah. Cagub Jateng 

nomor 1 itu mohon doa restu ke Sartono menjelang hari pencoblosan. “ Saya mohon 

doa agar pilkadanya tetap aman dan kondusif, salam saya untuk seluruh keluarga 

besar Pak Sudirman,” kata Ganjar. 



Sartono mengapresiasi inisiatif Ganjar dalam menjalin silaturahmi. Ia setuju 

meski bersaing persaudaraan tetap terjalin. Keduanya bersepakat berfoto bersama 

dengan gesture dua jari menunjuk angka pilihan masing-masing. “Saya tetep nunjuk 

angka satu, Pak Sartono dua ya pak, kita tunjukkan Jateng damai,” kata Ganjar. 

#GanjarYasin ” 

Foto di atas di unggah dalam akun pribadi Ganjar (@Ganjar_pranowo) sebagai 

bentuk menunjukkan personal branding Ganjar yang menghormati saudara laki-laki 

meskipun itu adalah dari lawan politiknya. Selain itu dia juga ingin menyampaikan 

kepada publik bahwa meskipun Ganjar dan Sudirman Said bersaing dalam pilkada 

Jateng ini, namun Ganjar tetap menganggap mereka sebagai satu keluarga. Makna 

implisitnya, Ganjar ingin mengatakan bahwa dia tidak hanya berorientasi kepada 

kemenangan pilkada namun lebih kepada menjaga keharmonisan dan stabilitas Jawa 

Tengah dalam pilkada. 

Hal ini terlihat pada respon akun yang memberikan comment terhadap fot itu, 

ada orang-orang yang memuji perilaku Ganjar dan menganggap hal itu adalah sebuah 

keberanian karena berani datang ke kandang musuh di akhir masa kampanye dan 

langsung ke saudara kandungnya yang sudah pasti mendukung Sudirman. Ada juga 

yang memberikan komentar bahwa Ganjar berhasil membuat kampanye Jateng damai 

tidak seperti DKI Jakarta yang sangat panas persaingannya. Secara tidak langsung 

mereka membangun kesan bagi diri personal Ganjar sebagai pemimpin yang mampu 

menyatukan Jateng, cinta damai seperti Semar dalam Punakawan. 



 

Gambar 10 Mengunjungi Saudara Sudirman Said 

 

Foto ke empat sekaligus menunjukkan sembah yang ke empat yakni 

menghormati guru. Guru yang dimaksud adalah seseorang yang berilmu yang 

mengajarkan nilai kehidupan yang benar kepada kita. Dalam Instagram, Ganjar 

menempatkan diri sebagai murid dari para kyai dan ulama serta habib yang ada di Jawa 

Tengah. Ganjar mengunjungi pondok pesantren yang ada di Jawa Tengah untuk 

meminta nasehat, dukungan dan doa agar kelak bisa terpilih menjadi pemimpin Jawa 

Tengah dan bisa memimpin dengan baik, adil dan memakmurkan rakyat. Kyai dan 

Ulama yang disowani Ganjar bukan hanya dari golongan Nahdlotul Ulama melainkan 

juga dari golongan Muhammadiyah dalam hal ini adalah Buya Syafii Ma’arif selaku 

mantan Ketua PP Muhammdiyah. Sedangkan Ulama dari golongan NU adalah Kyai 

Maimun Zubair (ayah dari pasangan Gajar yakni Taj Yasin), Gus Mus, DR. KH. 

Suyuthi Murtadlo (Pengasuh PP Mambaul Hikmah Kendal), K.H Zainuddin Djazuli 

(PP Al Falah Ploso), Istri & anak almarhum Gusdur, K.H. A. Habib Saleh bin Alatas . 

 



     

  

Gambar 11 Silaturahmi ke K.H. Maimun Zubair dan Habib LUthfi (Kyai & Habib 

yang terkenal di Jawa Tengah) 

 

 Dari foto sebelah kiri di atas, Ganjar membuat caption “bercanda dan tertawa.. 

semua terasa indah dan membahagiakan. Selamat berkumpul dengan keluarga 

tercinta. Saliang menyayangi dan melindungi keluarga.. ayem nggih bro” . caption ini 

ingin membangun personal branding bahwa Keluarga Taj Yasin bersama K.H 

Maimoen Zubair sedah seperti keluarga sendiri. Hal itu terlihat dari foto yang sedang 

tertawa bersama seolah menunjukkan bahwa mereka sedang dalam suasana bahagia 

karena saling menyanyangi dan melindungi satu sama lain. selain itu, Ganjar ingin 

menunjukkan bahwa ia adalah pemimpin yang sangat mencintai keluarga meskipun 

sibuk berkampanye atau menjalankan pekerjaan lainnya karena keluarga yang utama. 

Tema keluarga ini diangkat karena di dalam filosofi orang Jawa, keluarga itu hal yang 



utama, seperti peribahasa “mangan ora mangan kumpul” yang artinya ada makanan 

atau tidak yang penting sebuah keluarga itu harus kumpul, bersatu dan saling 

melindungi serta menguatkan. 

Unggahan foto ini sangat disukai oleh follower Ganjar. Terlihat dari jumlah 

viewer yang menyukainya ada 16.925 akun. Artinya, memang tema kekeluargaan ini 

disukai oleh masyarakat Jawa Tengah sesuai nilai kebudayaan yang ditanamkan. 

Sedangkan foto sebelah kanan di atas adalah foto bersama Ulama yang sangat 

tersohor di Jawa Tengah yakni Habib Luthfi bin Yahya. Beliau memiliki pondok 

pesantren di pekalongan dan sering menggelar istighosah akbar di seluruh kota di Jawa 

Tengah. Jamaah yang dimiliki sangat banyak di Jawa Tengah. Ganjar bersilaturahmi ke 

beliau ingin membangun kesan personal branding sebagai orang yang ingin berguru 

kepada beliau dan meminta nasehat berkaitan dengan Pilgub Jateng yang sedang 

berjalan. Artinya, Ganjar memohon dukungan dari Habib Luthfi agar jamaah nya yang 

berjumlah banyak tersebut juga mau memilih Ganjar. Dengan diuanggahnya foto 

Ganjar bersama Habib Luthfi seolah menunjukkan beliau mendukung Ganjar. 

Di dalam komentar follower Ganjar, ada yang menyukainya yakni sebanyak 

14329 akun. Namun ada juga yang berusaha mengkritisi Ganjar dengan memunculkan 

pertanyaan seputar Trans Jateng Semarang Kendal Demak yang tak kunjung beroperasi. 

Pertanyaan itu seolah ingin menunjukkan bahwa kinerja Ganjar ada yang tidak baik. 

ditambah lagi ada yang secara terang-terangan menunjukkan dukungannya ke 

Sudirman Said dengan dalih salah “kamar” atau salah tempat untuk berkomentar. 

Terlihat ada perang netizen di dalam akun Ganjar dengan para pendukung Sudirman.  



 

Gambar 12 Gus Yasin membuat wewarah untuk pemilih yang merupakan para santri 

untuk memilih Gus Yasin 

 

Dari foto dan video yang diunggah di akun Ganjar, salah satu foto nya 

mengunggah Gus Yasin dengan kata-kata “engkang santri nderek Gus’e” yang artinya 

seorang santri mengikuti “Gurunya” atau “Kyainya”. Kalimat tersebut menunjukkan 

bahwa santri pondok pesantren yang telah di kunjungi oleh Ganjar dan Taj Yasin (Gus 

Yasin) haruslah mengikuti pilihan gurunya, dalam hal ini Kyai dan Ulama yang telah 

dikunjungi telah menyatakan dukungan kepada pasangan Ganjar-Yasin sehingga 

seluruh murid yang di pondok pesantren tersebut harus memilih Ganjar Yasin juga. 

Disini sangat terlihat relasi budaya Jawa sebagai strategi kampanye kepada pemilih 

yang berstatus santri, muslim dan suku Jawa. Nilai budaya Jawa menjadi alat legitimasi 

untuk mempengaruhi perilaku memilih mereka. 

 

1.2.2 Differentiation 2 : “Mulat, Milala, Miluta, Palidarma, lan Palimarma” 

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa Ganjar juga mencoba membangun 

differentiation melalui nilai falsafah Jawa dikenal dengan wewarah (nasihat, petunjuk) 

bagi seorang pemimpin. Ada lima nasihat yakni : pertama, mulat (mengetahui) 



permasalahan rakyatnya, kedua milala (memberikan pujian, membesarkan hati 

mbombong), ketiga miluta (membimbing, menuntun, mengarahkan), keempat 

palidarma (memberikan teladan yang baik), kelima palimarma (memberikan ampunan 

atau memaafkan). ( Susetya, 2016 : xi ). 

Sifat pemimpin yang pertama adalah mulat yakni mengetahui permasalahan 

yang dialami rakyatnya. Untuk memngkontruksi personal branding tersebut di benak 

persepsi khalayak, maka dibutuhkan sebuah aksi yang dapat dinilai sebagai bentuk 

perilaku nyata seorang pemimpin yang ingin mengetahui permasalahan rakyatnya. 

Ditemukan dalam beberapa postingan Ganjar terlihat dalam foto dan videonya 

sedang blusukan mendatangi warganya. Hal itu dilakukan untuk melalukan komunikasi 

mendalami apa yang menjadi permasalahan warga dan apa kebutuhan mereka. Seperti 

halnya foto di bawah ini. Di dalam captionya Ganjar mengunggah “meski cuti sebagai 

Gubernur, tadi pagi pak @Ganjar_pranowo mengunjungi posko pengungsian Dukuh 

Kopeng Kelurahan Pasir Panjang Kec Salem Kab Brebes yang terkena banjir bandang 

dan tanah longsor. Kunjungan pak @Ganjar_pranowo ke brebes sebagai bentuk 

kepedulian terhadap warga yang terdampak bencana. Semoga tidak dikira hanya 

memanfaatkan momentum #GanjarYasin. Caption tersebut ingin mengonstruksi 

persepsi pembaca bahwa Ganjar meskipun tidak menjadi Gubernur masih peduli 

dengan para korban bencana dengan bukti kunjungan Ganjar menengok para korban. 

Di dalam falsafah kepemimpinan Jawa, perilaku mendatangi daerah korban bencana 

secara langsung dapat dikategorikan sebagai perilaku mulat atau perilaku mencari 

pengetahuan tentang permasalahan yang terjadi secara langsung di rakyat agar didapat 

hasil yang tepat dan cepat. 

Di buku lain berjudul Falsafah Kepemimpinan Jawa karya Dr Suwardi 

Endhaswara,  dikatakan, salah satu gaya kepemimpinan Jawa adalah melek. Melek bisa 

diartikan, membuka mata, melihat dengan cermat, atau melakukan controlling seperti 

Jokowi saat menjadi walikota Solo atau Gubernur DKI Jakarta. Datangnya Ganjar ke 

Dukuh Kopeng sebagai sebuah wacana kepemimpinan yang selalu berusaha 

mengetahui atau peduli dengan kondisi rakyatnya. 



    

Gambar 13 Meninjau lokasi korban bencana banjir 

 

Selain itu, upaya membangun personal branding pemimpin yang mulat selain 

dilakukan melalui blusukan, juga dilakukan dengan melakukan kegiatan “ngopi 

bareng” dengan berbagai elemen masyarakat supaya bisa mengetahui permasalahan 

mereka. Seperti caption gambar di bawah ini yang tertulis : “Ngopi bareng kali ini 

bersama sedulur Banyumas dari Kecamatan Gumelar. Melalui kegiatan seperti ini, 

keluhan atau pertanyaan warga bisa terselesaikan. Yang semula tidak mengerti 

kemudian ngerti, tetapi jalannya tidak tahu. Kemudian juga bisa protes. Kalau kita bisa 

ngobrol seperti ini akan mengeliminasi persoalan. Kalau dulu gubernur atau kepala 

daerah adalah ndoro. Sekarang rakyatlah ndoronya. #Jatenggayeng, #gumelar, 

#Banyumas”. Caption ini ingin menunjukkan konstruksi personal branding Ganjar 

sebagai pemimpin yang betul-betul merakyat, memimpin bukan untuk keinginan 

pribadi melainkan untuk melayani rakyatnya seperti falsafah semar (tuanku adalah 

rakyat), pemimpin yang demokratis sehingga rakyat bisa menyampaikan segala hal 

kepadanya. Di dalam falsafah budaya Jawa, seorang pemimpin haruslah yang melayani 

rakyatnya. 

Istilah ngopi bareng digunakan Ganjar karena di suku Jawa terdapat sebuat adat 

minum kopi bersama sambil berbicara mengenai segala hal termasuk mengenai politik. 

Ngopi bareng identic dengan kalangan proletar atau menengah ke bawah. Artinya, yang 



menjadi target segmen Ganjar adalah rakyat proletar yang ekonominya menengah ke 

bawah, memiliki budaya ngopi bareng, ingin didengarkan keluh kesahnya, serta 

harapan-harapannya. Dengan begitu mereka akan merasa Ganjar sebagai seorang 

pemimpin memperhatikan mereka dan akan membantu mereka keluar dari masalahnya. 

Padahal, ngopi bareng hanyalah sebuah brand untuk bisa membangun personal 

branding Ganjar sebagai pemimpin yang humble. 

Ngopi bareng juga bisa diartikan sebagai istilah yang ingin membangun 

konstruksi personal branding Ganjar yang tidak sombong, dekat dengan rakyatnya, 

seolah tidak ada jarak antara rakyat dan Ganjar, rendah hati, demokratis, dan terbuka. 

Ketika personal branding Ganjar dikonstruksi sebagai pemimpinan yang mulat, 

maka masyarakat Jawa Tengah akan menerima secara pemikiran. Kesamaan dalam 

pandangan pemimpin akan memunculkan sikap sepakat terhadap kandidat dan rasa 

senang (afeksi) dan pada akhirnya memilihnya (psikomotor).  

 

 

Gambar 14 Ngopi bareng bersama Ganjar 

 

Sifat pemimpin yang mulat juga ditunjukkan Ganjar melalui unggahan foto 

dirinya bersama warga saat berkumpul, bercengkrama dan mengobrol bersama melalui 

foto di bawah ini dengan caption “Dulu.. setiap mau naik gunung, ngecamp di rumah 



penduduk, suasana tadi malam di desa butuh lereng gunung Sumbing persis sama.. 

wedhang panas, singkong, sarung, jaket, & ngobrol gayeng..” makna dari caption yang 

ditulis Ganjar adalah Ganjar ingin menunjukkan bahwa dirinya melakukan hal ini 

(berkumpul dengan warga dan berbincang bersama dengan suguhan yang sederhana) 

bukanlah hal yang baru, melainkan telah dilakukan sejak dahulu. Bila dikaitkan dengan 

sifat mulat pemimpin, maka Ganjar ingin menunjukkan bahwa dirinya adalah 

pemimpin yang selalu dekat dengan rakyatnya, untuk mengetahui persis masalah 

mereka dan sederhana. 

 

Gambar 15 Ngopi bareng bersama Ganjar 

 

Hampir di setiap kampanyenya, Ganjar mengadakan “Ngopi bareng” dengan 

warga hingga diunggah oleh salah satu media online yang mengatakan, “Ganjar sersan 

: serius tapi santai.. saling tahu, kemudian, mencari solusi bersama.. demokratis” 

maknanya, Ganjar adalah pemimpin yang terbuka dengan aspirasi rakyat dan 

demokratis dalam memimpin. Upaya memahami rakyat ditunjukkan melalui ngopi 

bareng. 



 

Gambar 16 Ngopi Bareng Ganjar 

Sifat keempat yang ada di dalam wewarah (nasehat) Jawa, seorang pemimpin 

haruslah memiliki sifat palidarma (memberikan teladan yang baik). dalam unggahan 

foto di bawah ini, Ganjar menuliskan dalam captionnya : 

“Tadi pagi dari Mranggen menuju Sayung Kabupaten Demak, saya melihat air 

meluap menuju kerumunan warga yang sedang menangani tanggul bedah itu. Posisi 

sungai ternyata lebih tinggi dari jalan sehingga ketika air meluap langsung 

menggenangi jalan yang menjadi akses utama dari Demak menuju Mranggen. Saya 

coba membantu warga yang kesusahan menyingkirkan sampah dengan menelepon 

dinas PU.” 

Dari caption di atas dapat kita analisis bahwa Ganjar ingin menunjukkan dirinya 

adalah pemimpin yang memberikan teladan yang baik, ketika ada warga yang 

kesusahan karena tanggul jebol sehingga air menggenang, dia tidak malu untuk 

langsung turun ke jalan dan membantu membersihkan sampah yang berserakan. 

Padahal biasanya, pemimpin dipersepsi sebagai orang yang jarang turun ke lapangan 

secara langsung, dan lebih memilih menyuruh dinas terkait melakukan tugas tersebut. 

Namun dengan diksi yang dipilihnya, dengan tegas dia ingin menunjukkan bahwa 

dirinya adalah pemimpin yang ingin dinilai publik sebagai pemimpin yang teladan 

karena langsung mengambil sikap cepat dan tanggap dalam menyelesaikan masalah di 

jalan tersebut karena mengingat jalan tersebut adalah jalan utama yang merupakan 



akses Semarang ke Demak. Agar tidak terjadi macet dan semakin mengganggu lalu 

lintas, Ganjar langsung turun ke jalan tanpa alas kaki dengan celana jeans yang di linting 

ke atas agar tidak terkena luapan air, untuk membantu membersihkan sampah di jalan 

yang dapat mengganggu arus lalu lintas. 

 

Gambar 17 Membantu memungut sampah di jalan akibat waduk yang jebol 

 

Di dalam wewarah Jawa, seorang pemimpin haruslah memiliki sifat palimarma 

(memberikan ampunan atau memaafkan). Pada saat kampanye pilkada Ganjar sempat 

dituduh melakukan SARA saat membacakan puisi Gus Mus dalam acara sebuah 

Televisi swasta yang kemudian viral di media sosial. Namun yang dilakukan Ganjar 

adalah membuat video di akun @Ganjar_pranowo yang mengatakan bahwa kita harus 

memaafkan orang-orang yang melakukan hal tersebut karena tidak memiliki 

pengetahuan yang cukup. Jauh sebelumnya, juga sempat di salah satu pertemuan 

relawan Ganjar mengatakan bahwa relawannya tidak boleh membalas black campign 

dengan hal yang sama melainkan mereka harus bersabar dan memaafkan. Video yang 

berisi pernyataan memaafkan tersebut ketika diunggah di media sosial maka tidak 

mungkin tidak memiliki makna politis, adapun makna yang ingin dibangun adalah 

Ganjar adalah pemimpin yang sabar dan memaafkan apabila disakiti atau dicurangi. 

Hal ini dilakukan karena secara psikografis, suku Jawa adalah orang yang tidak terlalu 

menyukai konflik dan cenderung mendem jero atau tidak memendam perasaannya 

dalam-dalam agar tidak terjadi pertikaian dan pertengakaran yang justru akan lebih 



merugikan banyak orang. Orang Jawa tidak suka orang agresif dan melakukan 

konfrontasi secara terbuka, melainkan mereka jauh lebih terbiasa dengan perang dingin 

dan di belakang. Itulah mengapa respon Ganjar adalah dengan menampilkan personal 

branding sebagai orang yang sabar dan pemaaf. 

 

 

Gambar 18 wujud pemimpin yang pemaaf sesuai falsafah jawa 

 

1.2.3 Differentiation 3 : Mboten Ngapusi, Mboten Korupsi 

Diferensiasi lain yang menjadi temuan peneliti adalah “Mboten Ngapusi, 

Mboten Korupsi”. Dalam menyampaikan bahwa dirinya berkomitmen tidak akan 

berbohong dan korupsi diungkapkan dalam bahasa Jawa. Hal itu dilakukan untuk 

menunjukkan kedekatan dengan rakyat, sehingga tidak ada jarak dengan yang dipimpin 

meskipun hakekatnya dia adalah pemimpin. Selain itu, bagi masyarakat Jawa, seorang 

pemimpin yang memiliki jabatan tinggi, menggunakan bahasa Jawa dalam 

berkomunikasi dengan rakyat, akan menambah nilai lebih dirinya dibanding pesaing. 

Karena memiliki arti, bahwa orang tersebut sangat menghormati rakyat dan 

menempatkan rakyat di posisi yang tinggi, bukan rendahan. 

 

 

1.2.4 Differentiation 4 : Kesenian dan Kuliner 

Dalam akun Instagram Ganjar baik akun @Ganjar_pranowo atau 

@Ganjaryasin, didapatkan temuan Ganjar memposting foto atau video sedang 



mengenakan hasil kesenian dan kerajinan budaya Jawa seperti baju adat, tarian, music, 

makanan, dan lain-lain.  

Dalam ke tiga akun Instagram, Ganjar sering sekali menggunakan baju batik 

khas kota kota penghasil batik di Jawa Tengah seperti Solo, Pekalongan, dan lain-lain. 

Tidak hanya baju batik namun juga baju adat Jawa yang khas digunakan para petani 

(baju bercorak coklat tua dan hitam) dengan menggunakan blangkon maupun tidak. 

Atau sebaliknya, menggunakan blangkon saja namun pakaiannya bukan adat Jawa. 

Batik, blangkon maupun baju adat Jawa merupakan symbol budaya Jawa. Penggunaan 

baju adat Jawa dalam foto atau video yang diposting di Instagram memiliki tujuan untuk 

mengonstruksi personal branding pemimpin yang njawani.  

Hal inin dilakukan karena calon pemilih Ganjar mayoritas berasal dari suku 

Jawa. Secara psikografis, orang Jawa lebih suka dengan pemimpin yang berasal dari 

suku yang sama yakni Jawa. Untuk membangun kesamaan identitas sebagai seorang 

Jawa, maka symbol pakaian khas Jawa sering dipakai oleh Ganjar seperti foto di bawah 

ini, yakni pakaian khas petani Jawa, sebagai symbol bahwa Ganjar adalah pemimpin 

Jawa yang sederhana dan merakyat. Selain itu juga pakaian batik dari Khas Jawa 

Tengah. Selain untuk menunjukkan dirinya cinta budaya dan seni Jawa, juga sekaligus 

ingin melakukan promosi UMKM pakaian batik Jawa. Hal ini dilakukan untuk bisa 

menarik simpati dari pedagang UMKM kesenian lokal Jawa Tengah.  



 

Gambar 19 Pakaian adat Jawa yang dikenakan Ganjar 

 

Sedangkan foto di bawah ini adalah unggahan Ganjar yang sedang 

menggunakan baju batik sekaligus mempromosikan batik khas Jawa Tengah yang 

menjadi usaha UMKM salah satu warga Jawa Tengah. Dari tulisan captionnya, Ganjar 

ingin menunjukkan bahwa UMKM di Jawa Tengah mengalami peningkatan selama 

dipimpin olehnya. Dari sini kita bisa memlihat bahwa Ganjar ingin menunjukkan 

personal branding bahwa dirinya adalah pemimpin yang cinta produk lokal Jawa 

Tengah hingga dapat memajukan perekonomian rakyat Jawa Tengah juga melalui 

kerafian lokal Jawa Tengah yakni kesenian batik yang dibuat menjadi pakaian ataupun 

tas. 



 

Gambar 20 Ganjar mempromosikan Batik Jawa 

 

Tarian adat beberapa daerah di JawaTengah juga pernah dijadikan pembuka 

acara kampanye Ganjar yang kemudian dia ikut menari bersama istrinya dan para penari 

yang lainnya. Hal ini ingin menunjukkan bahwa Ganjar adalah sosok pemimpin yang 

menyukai tarian adat Jawa, sehingga dia tidak malu untuk ikut menari bersama rakyat 

kecil. Konstruksi lain yang terbangun adalah “merakyat”. Tidak malu menari bersama 

rakyat, tidak gengsi meskipun dia adalah Gubernur lama atau calon Gubernur periode 

selanjutnya. 

Pada foto yang diunggah Ganjar di bawah ini Ganjar sedang kampanye 

mengunjungi Kecamatan Borobudur Magelang dan akan mengadakan kegiatan ngopi 

bareng. Sebelum acara ngopi bareng dimulai, Ganjar mengunjungi pegiat seni tari di 

sana. Lantas Ganjar dan Atiqoh (istrinya) mendekati anak-anak yang sedang belajar 

tarian jawa tersebut dan menari bersama mereka. Unggahan ini jika dianalisis maka 

akan didapatkan makna yakni Ganjar ingin menunjukkan bahwa dirinya adalah 

pemimpin yang sangat cinta budaya Jawa dan akan melestarikan kesenian Jawa Tengah 

di era globalisasi saat ini yang sudah mulai luntur dan punah. Jika dikaitkan dengan 

konteks kekuasaan maka akan didapatkan analisa bahwa Ganjar ingin menunjukkan 

kepada rakyat Jawa Tengah yang mayoritas pemilihnya adalah suku Jawa, bahwa jika 

Ganjar yang memimpin, maka budaya dan seni Jawa Tengah akan tetap terjaga, karena 



pemimpinnya mendukung, menjaga bahkan ikut melestarikan kesenian dan budaya 

mereka. Hal tersebut akan menjadi motivasi bagi pegiat seni budaya dan wisata Jawa 

Tengah untuk dapat mendukung Ganjar menjadi pemimpin agar eksistensi mereka tidak 

punah di era modern dan era digital saat ini. 

 

Gambar 21 Ganjar menari tarian tradisional 

 

Musik menjadi salah satu pembuka acara dalam kampanye di daerah. Musik 

Jawa yakni permainan gamelan dan lagu daerah Jawa juga di unggah oleh Ganjar 

sebagai branding cinta dengan budaya kearifan lokal daerahnya.  

Dalam kegiatan Ganjar yang di posting di Instagram, Wayang menjadi salah 

satu kegiatan kesenian Jawa Tengah yang dimasukkan dalam agenda kampanyenya. 

Tidak hanya wayang kulit namun juga wayang orang. Bahkan Ganjar tidak malu untuk 

ikut memainkan peran salah satu actor dalam kisah pewayangan tersebut. Melalui kisah 

pewayangan, Ganjar ingin mengontruksi personal branding dirinya seperti pemimpin 

yang dikisahkan dalam pewayangan Jawa yakni Pandhawa. Pandhawa adalah sosok 

pemimpin yang bijaksana, adil, dan mampu memaksurkan rakyatnya. Dengan 

memerankan tokoh tersebut, pesan yang ingin disampaikan adalah Ganjar adalah calon 

pemimpin yang baik seperti Pandhawa. Di dalam falsafah kepemimpinan Jawa, 

pandhawa dikenal dengan istilah “Memayu hayuning bawana” yang artinya, pemimpin 

yang mampu memakmurkan rakyatnya. Sehingga, secara tidak langsung, saat peran 

Pandhawa itu dimainkan Ganjar, maka harapannya publik sebagai konsumen akan 

mempersepsi Ganjar sebagai pandhawa. 



Ganjar juga sering memposting foto sedang menikmati makanan khas daerah di 

Jawa Tengah. Personal branding yang ingin dibangun adalah pemimpin yang 

sederhana dan merakyat karena mau mengkonsumi makanan khas daerah meskipun 

sudah menjadi pejabat tinggi yang terbiasa mengkonsumsi makanan modern bukan 

tradisional.  

Dalam foto di bawah ini, Ganjar sedang berkampanye di Kudus dan makan 

makanan khas Kudus yang bernama Lenthog Kudus. Di dalam captionnya Ganjar 

bertanya, apakah ada yang pernah memakan makanan tersebut? Dan melakukan 

promosi kepada followernya untuk ikut makan disana. Hal ini jika di analisis maka bisa 

diketahui bahwa Ganjar sebagai pemimpin ingin dinilai publik sebagai pemimpin yang 

mencintai makanan khas Jawa Tengah disbanding makanan modern dari luar negeri. 

Buktinya, dia tidak malu untuk makan bersama rakyatnya di warung kaki lima, yang 

menjual makanan khas Kudus yakni Lenthog Kudus, yang kini jarang ada orang yang 

menjualnya. Publik yang membaca caption tersebut akan memiliki interpretasi bahwa 

Ganjar adalah pemimpin yang merakyat, sederhana, dan cinta dengan kearifan lokal 

Jawa Tengah.  

 

Gambar 22 Ganjar makan makanan tradisional setempat 

 

Selain itu juga dia ingin membangun personal branding sebagai orang yang 

mulat (mengetahui masalah rakyat) dan palidarma (memberikan teladan baik) yakni 

tahu masalah ekonomi pedagang makanan tradisional dan memberikan teladan hidup 



sederhana karena mau mengonsumsi makanan tradisional. Selain itu, dalam setiap 

kampanyenya, selalu ada tumpeng nasi kuning yang lengkap dengan segala lauk khas 

ketika suku Jawa ingin berdoa untuk meminta keselamatan untuk yang Maha Kuasa. 

Dan setiap Ganjar mengunjungi atau sowan ke rumah warga di berbagai daerah, 

khasnya selalu menyuguhkan makanan camilas khas Jawa, seperti jenang, ketan, 

semprong, kembang goyang, dan aneka jajan khas Jawa lainnya serta ditemani dengan 

kopi hangat. Hal itu seolah ingin menyampaikan sebuah pesan kepada followersnya 

bahwa Ganjar adalah pemimpin yang sederhana, merakyat, tidak sombong, dekat 

dengan rakyat, dan mencintai produk khas rakyat khususnya Jawa. 

Pada foto di bawah ini, Ganjar mengunggah caption bertuliskan : 

“Hasil kerajinan dari tanduk yang ditekuni Zaim, warga desa pucang 

kecamatan secang Magelang memukau Gubernur Jawa Tengah. Dari tangan Zaim, 

tanduk kerbau bisa disulap menjadi beragam benda kerajinan seperti sisir, binatang 

naga, peralatan memasak dan benda seni lainnya. Ada yang minat? Nih kontaknya..) 

Analisis caption Ganjar di atas adalah Ganjar ingin menunjukkan kepada publik 

bahwa pertama, dirinya menyukai kerajinan tangan khas Jawa Tengah, kedua, dirinya 

adalah pemimpin yang mendukung rakyatnya yang ber UMKM seperti Zaim. Oleh 

karena itu dia membantu Zaim mempromosikan hasil kerajinan tangannya. Dengan 

begitu, warga Jawa Tengah yang bekerja dalam bidang UMKM kerajinan tangan seperti 

Zaim akan merasa senang dengan Ganjar karena merasa didukung oleh pemimpin. 

Mengingat di era digital dan modern saat ini, menjual hasil kerajinan tangan tanduk 

atau kerajinan tangan seni budaya Jawa Tengah saat ini lebih sulit dibandingkan zaman 

dahulu karena saat ini lebih banyak kerajinan tangan modern yang lebih trend dan 

banyak beredar di pasaran bahkan lebih murah. 



 

Gambar 23 Kesenian khas setempat yang dipakai Ganjar 

 

Tidak hanya kesenian dan kuliner yang dieksploitasi Ganjar dalam membentuk 

personal branding pemimpin yang mendukung kearifan lokal, melainkan juga tempat 

wisata. Di bawah ini adalah tempat wisata tawang mangu. Ganjar mengunggah foto 

sedang berlibur dengan istri dan anaknya di Tawang Mangu dengan menuliskan 

caption: 

“ada gak photo keluarga kalian yang lagi piknik bersama? Ini salah satu tempat 

wisata Tawang Mangu.. tampilkan poto2mu yang membahagiakan itu.. sini ya. Saya 

tunggu..” 

Melalui foto ini, Ganjar ingin menunjukkan bahwa dirinya adalah pemimpin 

yang baik tidak hanya untuk warga Jawa Tengah melainkan juga untuk keluarganya. 

Orang Jawa menilai pemimpin baik atau tidak, salah satunya melalui keluarganya. 

Apakah dia bisa memimpin keluarganya dengan baik, jika mampu, maka dia calon 

pemimpin yang baik. selain itu, Ganjar ingin menunjukkan kepeduliannya terhadap 

wisata Jawa Tengah. Hal ini dilakukan untuk membangun persepsi publik bahwa 

Ganjar adalah pemimpin yang selalu memajukan Jawa Tengah hingga ke sector 

wisatanya. Caranya adalah dengan melakukan promosi tempat wisatanya sehingga bisa 

lebih maju dan mendapatkan pengahasilan daerah yang tinggi pula. Cara agar publik 



tertarik yakni dengan mengajaknya mengunggah foto mereka bersama keluarga 

mereka. 

 

Gambar 24 Tempat wisata Tawangmangu yang menjadi obyek liburan Ganjar dan keluarga 

Pada hari-hari terakhir menjelang debat pilgub, Ganjar menggunggah 

kegiatannya di salah satu tempat wisata di Jawa Tengah yang terletak di Purworejo 

seperti gambar di bawah ini : 

 

Gambar 25 Tempat wisata yang menjadi tempat kampanye Ganjar 

 

Ganjar menulis caption : “ Debat ketiga atau terakhir Pilgub Jateng 2018 

berlangsung Kamis (21/6) besok. Bukannya persiapan intensif, Calon Gubernur Jateng 

Ganjar Pranowo malah memunguti sampah di objek wisata Curug Gunung Putei, Bruno, 

Purworejo, Rabu (20/6). Ganjar berkunjung ke Gunung Putri untuk menemui puluhan 



anggota keluarga mahasiswa Jawa Tengah (KMJT) yang mendeklarasikan dukungan 

untuk Ganjar Yasin.  

Begitu tiba, ratusan pengunjung curug mendekat mengajak swafoto. Melihat 

beberapa sudut kawasan itu berserakan sampah, Ganjar pun mensyaratkan warga 

membawa sampah sebagai tiket foto bersama dirinya. “Yang mau foto pungut sampah 

dulu, itu banyak bungkus itu, ayo,” katanya. Sejurus kemudian aksi itu dicontoh 

pengunjung lainnya, serta spontan menjadi aksi bersih-bersih sampah. “Ayo jangan 

biasakan buang sampah sembarangan. Kalau bersih kayak hini jadi nyaman kan 

wisatanya,” imbuh Ganjar. Ketua KMJT Andi K Respata menyatakan, generasi 

mahasiswa dan pemuda untuk hadir dan menggunakan hak suara pada 27 Juni 2018 di 

tempat pemungutan suara (TPS) masing-masing.  

Kedua, lanjut Andi, kaum mahasiswa harus menghindari money politic (politik 

uang), kampanye hoax, serta golput. “sebab golput awal kehancuran pembangunan 

demokrasi”teriaknya. 

Poin ketiga, Andi menegaskan kaum mahasiswa wajib mengawal dan 

memenangkan pasangan nomor 1 Ganjar Pranowo dan Taj Yasin.  

Empat, tetap kontributif aktif dalam pembangunan spiritual, mental, material, 

menuju Jateng becik, toto titi tentrem, gemah ripah loh jinawi, tegasnya. 

Ganjar berterima kasih mendapat dukungan dari KMJT. Dia mengatakan 

kinerjanya sebagai gubernur Jawa Tengah pada periode lalu masih belum sempurna. 

“Tidak ada yang sempurna karena kesempurnaan hanya milik Allah” kata kandidat 

berslogan Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi itu. 

Semntara soal persiapan debat, Ganjar mengaku tidak ada persiapan khusus. 

Ia hanya akan membaca data-data sesuai tema debat terkahir yakni tentang demokrasi, 

hukum, dan pengembangan kawasan lingkungan #GanjarYasin. 

Dari caption tersebut dapat kita lihat bagaimana tempat wisata yang berfungsi 

untuk ruang terbuka hijau, melepas penat dan tempat refreshing bagi masyarakat 

dialihfungsikan menjadi tempat kampanye below the line yang kemudian diliput dengan 

menggunakan media sosial Instagram sehingga bisa lebih banyak disebar luaskan tanpa 



mengeluarkan biaya yang mahal dan tanpa membayar banyak upah bagi orang yang 

membantu menyebarkan. 

 

1.2.5 Differentiation 5 : Tradisi Jawa 

Di dalam tradisi Jawa terdapat dua hal yang menjadi temuan peneliti, pertama 

adalah tradisi “ ngopi bareng “ dan kedua adalah upacara adat Jawa yang menyimbolkan 

makna tertentu. 

 

Gambar 26 filosofi Ngopi Bareng Ganjar 

 

Pertama, dalam akun Instagram Ganjar beberapa kali di unggah foto kegiatan 

Ganjar sedang ngopi bareng warga di sebuah kota tertentu. Ngopi bareng itu dilekatkan 

dengan budaya jawa yakni rembugan yang artinya bermusyawarah. Di dalam suku 

Jawa, apabila di dalam masyarakat terdapat suatu masalah maka pemimpin akan 

mengadakan rembugan untuk mendiskusikan masalah yang sedang terjadi dan mencari 

solusi yang bisa membawa manfaat untuk bersama. Tradisi ini diturun temurunkan dan 

dijaga sehingga mencari ciri khas tersendiri dari suku Jawa. Nilai tradisi ini kemudian 

digunakan oleh Ganjar sebagai value untuk meningkatkan personal branding diri 



Ganjar sebagai seorang calon pemimpin masyarakat. Dengan mengadakan ngopi 

bareng ini, Ganjar ingin membangun kesan di dalam masyarakat bahwa Ganjar adalah 

sosok pemimpin yang mau mengetahui masalah masyarakat, dengan cara mendengar 

langsung apa yang menjadi masalah dan kebutuhan mereka serta harapan mereka. 

Setelah mendengarkan masalah tersebut, maka seperti wewarah Jawa Ganjar sebagai 

calon pemimpin akan memotivasi mereka, dengan memberikan sebuah harapan melalui 

janji program, jika mendukung Ganjar dalam pilkada maka kebutuhan mereka akan bisa 

dipenuhi. Kesan lain yang terbentuk dari istilah atau brand ngopi bareng adalah Ganjar 

adalah calon pemimpin yang sederhana, merakyat sehingga tidak ada jarak dengan 

masyarakat, karena istilah ngopi hanya digunakan untuk kalangan rakyat jelata yang 

berkumpul di warung kopi untuk berkeluh kesah mengenai kehidupan atau masyarakat. 

 

 

Gambar 27 Ganjar ngopi bareng lintas kepercayaan 

 

Pada foto di atas dapat kita lihat, Ganjar sedang melakukan “Ngangkring Bareng 

Lintas Iman di Desa Badran, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung” ditulis 

dalam captionnya “Baru turun dari mobil sudah ada sebuah tarian Gedroex Abluk 

Joyo langsung dilakukan anak-anak desa dengan rancak dan riang gembira. Tak hanya 

tarian Gedroex Abluk Joyo saja, ada juga dengan musik rebana dan musik akustik. 

Saya mengapresiasi eratnya kerukunan dan tingginya toleransi beragama di 

Desa Badran. Tingginya toleransi warga setempat ditunjukkan dengan kecakapan 



remajanya yang menginisiasi dialog tersebut. Salah satunya Nisa dab saya setuju 

pendapatnya bahwa Indonesiamerdeka berkat usaha seluruh elemen bangsa. 

Tak ada seorang atau sekelompok pun yang boleh mengklaim sebagai satu-

satunya yang berjasa atas kemerdekaan itu. Bung Karno dan Bung Hatta sadar betul, 

makanya menuliskan naskah proklamasi atas nama Bangsa Indonesia, maka dasar 

negara juga ditentukan dengan dasar musyawarah para tokoh pendiri bangsa. 

#regrann. 

Bila kita analisa, caption ini memiliki makna bahwa Ganjar mengontruksi diri 

sebagai pemimpin yang sangat mengutamakan musyawarah dengan rakyat yang 

merupakan nilai budaya Jawa dalam memecahkan masalah untuk mencapai mufakat. 

Musyawarah juga mengangkat personal branding dirinya sebagai orang yang toleran, 

tidak menonjolkan dirinya semata melainkan juga merangkul semua elemen tanpa 

dominasi satu pihak saja. Sebenarnya, hal ini agak bertentangan dengan mayoritas foto 

yang diunggah di akun @Ganjar_pranowo yang mayoritas lebih mengutamakan pihak 

suku Jawa dan umat Islam dibanding non suku Jawa dan non Islam. Sehingga bisa 

dikatakan toleransi dengan berbagai elemen hanyalah kontruksi personal branding 

yang ingin dibangun dengan landasan nilai sosial budaya masyarakat Jawa Tengah yang 

menyukai pemimpin yang terbuka, egaliter, dan mengutamakan musyawarah mufakat.  

Pada ulasan caption di atas juga kita bisa melihat, bagaimana tarian adat Jawa 

Tengah menjadi pembuka acara musyawarah tersebut. Tarian Gedroex yang berfungsi 

untuk acara tradisi yang sakral bergeser fungsinya menjadi tarian yang digunakan untuk 

membuka acara kampanye. 

Kedua, tradisi yang digunakan untuk membangun personal branding Ganjar 

adalah tradisi upacara adat Jawa. Di dalam budaya Jawa, tarian kesenian memiliki 

makna dan fungsi simbolis yang berbeda. Biasanya tarian digunakan untuk memberikan 

pesan tertentu kepada auidens. Dalam sebuah event deklarasi relawan Ganjar di 

Kabupaten Banyumas, panitia menyuguhkan tarian kuda lumping yang merupakan 

kesenian khas Jawa Tengah. Menurut sejarah, ada yang mengatakan tarian tersebut 

adalah perumpamaan pasukan berkuda pangeran Diponegoro saat melawan penjajah 



Belanda, ada juga yang mengatakan bahwa itu pasukan kavaleri Raden Patah dan Sunan 

Kalijaga saat melawan Belanda, ada juga yang mengatakan sejarahnya adalah pada 

zaman Raja Jawa dahulu, hendak diserang oleh Persia, sang Raja berperang 

menggunakan tentara kavaleri. Kuda yang dipakai menari menyimbolkan semangat 

heorik para kavaleri tersebut. Karenanya biasanya tarian ini ditampilkan dalam upacara 

adat tradisional yang memiliki nilai sakralitas yang tinggi untuk menyambut tamu 

agung Raja. Namun pada kesempatan kali ini, tarian kuda lumping digunakan para 

relawan Ganjar untuk menyambut Ganjar. Secara tidak langsung tarian ini telah 

bergeser fungsinya dan menjadi berkurang nilai sakralitasnya. Dalam captionnya pun, 

Ganjar mengunggah tulisan yang memberikan informasi bahwa Kabupaten Banyumas 

dalam pilkada sebelumnya merupakan daerah yang memperoleh suara Ganjar Heru 

secara mutlak. Artinya, pendukungnya sangat banyak sekali. Suguhan tarian kuda 

lumping hendak menunjukkan penghormatan besar mereka kepada Ganjar yang akan 

berjuang dalam pilkada Jateng 2018. 

 

Gambar 28 Ganjar menari tarian kuda lumping khas Jawa 

 

Selain itu, peresmian yang dilakukan dalam deklarasi itu adalah dengan 

menggunakan mendoan goreng khas Banyumas, bukan menggunakan tumpeng yang 

sudah menjadi kekhasan upacara adat Jawa jika hendak berdoa dan bersyukur bersama 

dalam sebuah acara ritual “selamatan”. Mendoan adalah makanan khas Banyumas 

yang bahan dasarnya adalah tempe. Digoreng dengan tepung yang sudah dijadikan 



adonan. Modifikasi budaya selamatan ala Jawa menjadi selamatan ala masa kini telah 

menggeser nilai fungsi nasi tumpeng dalam sebuah acara ritual selamatan / syukuran 

dalam budaya Jawa. 

 

Gambar 29 Ganjar makan mendoan khas Jawa Tengah 

 

Gambar 30 Gunungan wayang menjadi peraga kampanye 

 

Dan dalam acara deklarasi di atas kita bisa lihat, bahwa ada ritual arak-arakan 

Ganjar yang di dampingi sejumlah penari kuda lumping sambil membawa Gunungan. 

Di dalam seni budaya Jawa, Gunungan adalah simbol pembukaan dan penutupan dalam 

cerita wayang. Dalang akan memunculkan gunungan saat akan memulai cerita wayang 

dan akan memunculkan nya kembali saat sang dalang akan menutup kisah wayangnya. 

Namun gunungan pada acara deklarasi ini tidak berfungsi sebagaimana mestinya yakni 

untuk properti bermasin seni budaya wayang, melainkan menjadi alat properti 

kampanye kandidat Ganjar. Disinilah terjadi komodifikasi budaya Jawa dalam pilkada 

ini. 



Ketiga, tradisi yang juga sering ditampilkan oleh Ganjar adalah tradisi 

bershalawat. Yang menjadi kekhasan adalah tradisi bershalawat digunakan Ganjar 

sebagai pembuka untuk menyambut Ganjar saat mengadakan kunjungan ke pondok 

pesantren atau madrasah. Shalawatan adalah salah satu tradisi suku Jawa – santri. 

Biasanya shalawatan dilakukan untuk perayaan tertentu seperti merayakan hari ulang 

tahun Nabi Muhammad SAW (maulidan) atau saat perayaan tahun baru Islam 

(syuronan) atau untuk menyambut orang yang terpandang seperti para kyai, habib, atau 

priyayi. Bershalawat dalam budaya Islam - Jawa memiliki nilai sakralitas yang sangat 

tinggi. Karena itu, shalawat memiliki esensi nilai yang sangat mendalam dan hanya 

dimainkan dalam upacara tradisi seperti Maulid Nabi atau syuro. Lagunya pun 

merupakan syair dan doa untuk Nabi Muhammad SAW dengan nada yang khas 

memiliki lagam khusus. Namun dalam pilkada ini, shalawatan menjadi bergeser 

fungsinya, bukan lagi sebagai pembacaan syair dan doa untuk Nabi Muhammad SAW, 

para Wali Allah SWT, dan para Rosul, melainkan hanya sebagai musik pembuka dalam 

suatu acara kampanye. Lagu yang dimainkan pun adalah lagu yang sedang trend di 

masa kini dan bahkan menggunakan aransement dangdut yang akhirnya menggeser 

nilai sakralitas dan esensi dari doa dalam shalawat. Shalawatan menjadi seperti sebuah 

band pembuka dalam acara kampanye namun dikemas bernuansa Islami sehingga yang 

dinyanyikan adalah sholawat. 

 

Gambar 31 budaya shalawatan sebagai acara pembuka kampanye 

 



Dari paparan di atas, kita bisa melihat bahwasannya dalam kampanye Pilkada 

Jateng 2018 ini, Ganjar berusaha membangun sebuah brand atau personal branding 

sebagai pemimpin yang njawani, sehingga sesuai dengan kriteria pemimpin ideal bagi 

suku Jawa yang menjadi mayoritas suku di Jawa Tengah dan pemilih dominan Jawa 

Tengah. 

Meskipun tema utama yang diusung adalah personal branding yang berbasis 

kearifan lokal suku jawa, namun personal branding yang dibangun antar satu daerah 

dengan daerah yang lain berbeda dikarenakan menyesuaikan dengan pemetaan 

segmentasi yang terdiri dari geografi, demografi, phsycografi, dan behavioristiknya. 

Perbedaan itu bisa diidentifikasi dengan landasan daerah santri atau abangan. 

Bagi daerah kampanye yang secara geografi, demografi, phsycografi, dan 

behavioristiknya adalah daerah santri, maka nilai hingga tradisi yang diangkat 

disesuaikan dengan tradisi santri, sebaliknya, bagi yang daerahnya secara geografi, 

demografi, psikografi, dan behavioristiknya adalah daerah abangan maka akan diangkat 

nilai tradisi abangan. Hal inilah yang dikatakan oleh Budiman dan Firmanzah sebagai 

pemasaran politik yang tidak rasional karena lebih menekankan emotional appeal 

dibandingkan dengan pertimbangan rasional yang diukur dari visi misi dan program 

kandidat yang ditawarkan kepada rakyat selaku pemilih. 

 

1.3  “ Pelayan Rakyat sing Njawani “ Strategi Personal Branding Ganjar Pranowo 

Personal branding adalah upaya membangun kesan kepada calon konsumen 

(Terence, 2003:7). Brand tidak hanya berupa merek sebuah barang namun bisa juga 

berupa seseorang yang kemudian dikenal dalam istilah personal branding. Artinya, 

kandidat partai yang maju dalam pilkada juga dapat membangun sebuah merek. 

Menurut Kertajaya (2004:184), brand sebagai “value indicator”, yaitu indikator yang 

menggambarkan seberapa kokoh dan solid-nya value atau nilai yang ditawarkan ke 

pelanggan. Dengan merek, kandidat dapat menentukan nilai apa yang ingin mereka 

tawarkan kepada calon pemilih yang diposisikan sebagai pembeli. Tatkala nilai yang 

ditawarkan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan pemilih maka kandidat akan dipilih. 



Sebaliknya, jika nilai yang ditawarkan tidak sesuai dengan kebutuhan dan keinginan 

pemilih maka kandidat akan ditolak. Itulah yang membuat para kandidat berupaya 

sedemikian rupa untuk bisa menampilkan dirinya sebagai orang atau calon pemimpin 

yang sesuai dengan keinginan, kebutuhan dan pilihan hati rakyat sebagai pemilih. 

Idealnya, nilai yang ditawarkan kepada pemilih adalah yang sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat bukan keinginan. Menurut Firmanzah, pemasaran politik 

hendaknya berorientasi kebutuhan masyarakat bukan keinginan pasar. Artinya, nilai 

yang diangkat dalam figur kandidat adalah nilai yang sesuai fakta apa adanya terdapat 

dalam kepribadian, moralitas dan kompetensi kandidat, bukan sebuah manipulasi yang 

disesuaikan dengan keinginan pasar, dalam hal ini publik yang menjadi pemilih. 

Pemasaran politik yang berbasis pada orientasi pasar tidak ubahnya dengan sistem 

kapitalisme yang merubah nilai guna barang menjadi nilai jual agar produk yang 

dipasarkan mampu terjual habis di pasaran. 

Namun dalam aplikasinya, kandidat membuat personal branding / merek / 

brand tidak lagi berbasis pada fakta objektif sesuai kepribadian, moralitas dan 

kompetensinya, melainkan di modifikasi sesuai dengan keinginan pemilih (pasar). 

Dalam kasus penelitian ini, nilai brand / merek / personal branding yang hendak di 

pasarkan atau dijual kepada publik sebagai konsumen pemilih adalah nilai kearifan 

lokal kebudayaan Jawa. 

Setelah positioning dan diferensiasi dibuat, maka untuk membangun personal 

branding kita perlu membuat brand atau merek.  Hermawan Kertajaya berpendapat 

bahwa brand pada hakikatnya nanti akan masuk dan tergabung di dalam positioning. 

Karena positioning, diferensiasi dan brand tergabung menjadi satu membangun entitas 

personal branding.  

Dalam Pilgub Jateng 2018 ini, brand yang diangkat oleh Ganjar adalah “Pelayan 

Rakyat sing Njawani” artinya pelayan rakyat yang menerapkan (sesuai) nilai budaya 

Jawa. Hal ini di dapatkan dari kombinasi positioning dan diferensiasi yang dibangun 

oleh Ganjar melalui foto, video, dan caption yang ada di tiga akun Instagramnya. 



Seperti yang telah di ulas di atas, positioning Ganjar adalah “pelayan rakyat”, 

dia memposisikan diri orang yang dipilih rakyat untuk menjalankan amanat rakyat 

yakni melayani rakyat. Dan dalam melayani rakyat, dia membuat pembeda dengan 

saingannya yakni “njawani” atau sesuai nilai jawa, menerapkan nilai buday jawa dalam 

menjalankan tata laksana pemerintahan dan kemasyarakatan. 

“Pelayan Rakyat sing Njawani” ini tentunya terurai dalam beberapa atribut atau 

karakteristik yang lebih bisa didetilkan lagi dalam sikap, kepribadian, dan perilaku yang 

ditampilkan. Adapun karakteristik yang melingkupi “Pelayan Rakyat sing Njawani” 

adalah sebagai berikut :  

1) Sembah Lima 

2) Mulat Milala, Miluta, Palimarma, lan Palidarma 

3) Mboten Ngapusi, Mboten Korupsi 

4) Cinta Kesenian Jawa 

5) Cinta Kuliner Jawa 

6) Cinta Tradisi Jawa 

 

Pemilih pilkada Jawa Tengah di dominasi oleh suku etnis Jawa, sedangkan suku 

etnis sunda, tionghoa, dan lainnya hanya minoritas. Di dalam sebuah penelitian 

dijelaskan bahwa pemilih Jawa Tengah lebih menyukai pemimpin yang “njawani”. Hal 

ini semakin membuktikan bahwa secara keinginan pasar pemilih, mereka lebih 

menginginkan pemimpin yang Ideal adalah yang sesuai dengan nilai falsafah Jawa 

bukan kompetensi. 

Alat instrument yang digunakan Ganjar untuk membangun personal branding 

“pelayan rakyat sing njawani” dan ideal sesuai budaya Jawa adalah : pertama, nilai 

falsafah Jawa tentang pemimpin, kedua, kesenian (tari, music, wayang) , ketiga, hasil 

kerajinan atau kuliner khas Jawa (batik, tas, ukiran kayu, makanan), ke empat, budaya 

interaksi sosial (ngopi bareng), ke lima tradisi (upacara adat). 

 

Tabel 1 Instrumen Kearifan Lokal dalam Personal branding Ganjar 



1.4 Hegemoni Budaya Politik Khas Daerah (Abangan, Santri, dan Priyayi) 

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai strategi personal branding Ganjar 

yang melahirkan hegemoni budaya politik khas masing-masing daerah di Jawa Tengah. 

Praktik budaya politik yang dimaksud disini adalah upaya membangun personal 

branding (image) yang dilandaskan dengan kearifan lokal kebudayaan Jawa daerah 

tertentu sebagai suku mayoritas di Provinsi Jawa Tengah. 

Menurut Strinati (1995 : 165), hegemoni adalah alat yang digunakan oleh 

kelompok dominan untuk memperjuangkan kepentingan kelompok subordinat dalam 

kepemimpinan mereka yang berupa seperangkat ide-ide dan pemikiran intelektual. 

Hegemoni yang diajarkan Gramsci adalah hegemoni yang berproses secara konsensual. 

Prosesnya adalah dengan asimilisi budaya. Melalui perjuangan budaya dan ideologis 

Instrument Item Arti / Pemaknaan 

Nilai Falsafah Jawa 

“abdi dalem, batur, teman sejati 

terhadap bandara (tuannya)” 

Pemimpin yang melayani rakyat 

 “sembah lima”, 

Pemimpin yang menghormati 

orang tua, mertua, saudara laki-

laki, guru, dan Tuhan 

 

mulat, milala, miluta, palidarma, 

lan palimarma”, 

Pemimpin yang memahami dan 

mampu memakmurkan rakyat 

 “mawas diri”, 

Pemimpin yang dapat empati 

kepada rakyat 

 Agama ageming Aji” Pemimpin yang ta’at agama 

Kesenian & Kuliner Batik Kesederhanaan, Kebanggaan 

 Tas Peduli Ekonomi rakyat 

 Ukiran Kayu Peduli Ekonomi rakyat 

 Kuliner Peduli Ekonomi rakyat 

Budaya Interaksi Sosial 

(tradisi) 

Ngopi Bareng 

Pemimpin yang mau mendengar 

aspirasi rakyat dan terbuka 

 Upacara Adat Pemimpin yang disegani 



inilah, hegemoni budaya mampu merubah pemikiran masyarakat dengan pemikiran 

budaya yang baru tanpa melalui kekerasan (Strinati, 1995 : 169).  

Identifikasi analisis praktis diskursif mendapatkan temuan tentang praktik 

politik budaya yang ada di tiga akun Ganjar yang digunakan kampanye. Upaya 

membangun personal branding sebagai pemimpin yang berbasis kearifan lokal budaya 

Jawa Tengah yakni pelayan rakyat sing njawani itu yang kemudian diistilahkan sebagai 

hegemoni budaya politik.  

Budaya adalah sebuah sistem kognisi, struktural dan simbolik yang harus dijaga 

dan ditempatkan sesuai fungsi yang seharusnya, bukan digunakan menjadi sebuah alat 

legitimasi untuk membangun konstruksi personal branding calon pemimpin di dalam 

pilkada Jateng. Ada beberapa hal yang ditemukan sebagai praktik politik budaya untuk 

membangun personal branding berbasis kearifan lokal dalam pilkada Jateng ini, yaitu: 

Pertama, Nilai Falsafah kepemimpinan Jawa dijadikan alat legitimasi dalam 

pemasaran politik Ganjar membangun personal branding sebagai pemimpin yang 

melayani rakyat seperti punakawan, pemimpin yang sederhana dan selalu mau 

mendengarkan keluh kesah rakyat serta memotivasi dan memberikan solusi agar bisa 

keluar dari permasalahan yang tengah di hadapi. 

Kedua, Kesenian dan kuliner juga menjadi alat Ganjar membangun personal 

branding politik sebagai pemimpin yang peduli dengan masyarakat menengah ke 

bawah yang berjuang dalam ekonomi mikro melalui UMKM. Kunjungan Ganjar ke 

berbagai industry rumah tangga yang memproduksi kerajinan tangan khas Jawa Tengah 

serta berbagai kuliner di Jawa Tengah juga sebagai upaya membangun personal 

branding pemimpin yang peduli dengan ekonomi rakyat kecil. kerajinan tangan baik 

berupa tas batik, tas dari akar tanaman, tanduk kerbau yang diukir menjadi seperti 

simbolo atau logo tanduk banteng partai PDI Perjuangan juga ditampilkan dalam 

Instagram guna menunjukkan bahwa Ganjar akan selalu mendukung kerajinan khas 

suku Jawa sebagai produk unggulan UMKM yang juga dapat memajukan ekonomi 

rakyat. 



Tempat wisata juga di eksploitasi sebagai latar liburan keluarga Ganjar. Ada 

beberapa tempat wisata yang ada di Jawa Tengah seperti tawang mangu, air terjun, 

hingga pegunungan. Semua ditampilkan dengan balutan narasi liburan keluarga Ganjar. 

Ganjar menampilkan personal branding sosok pemimpin yang tetap mengayomi 

keluarganya yakni istri dan anaknya meskipun ia sibuk bekerja melayani rakyat. 

Keharmonisan keluarga di eksploitasi untuk menampilkan personal branding 

pemimpin yang penuh kasih dan sayang, pengayom, dan cinta keluarga. Bagi orang 

Jawa, sosok pemimpin haruslah bisa memimpin keluarga. Jika keluarga nya bahagia, 

maka ia akan bisa memimpin rakyatpun dengan baik. 

Ketiga, Upacara adat dilakukan pada beberapa event kampanye Ganjar dan Taj 

Yasin. Upacara adat yang sebenarnya mengandung makna ritual khusus kini menjadi 

alat kampanye politik di daerah tertentu yang masih sangat memegang tradisi tersebut 

dengan kuat. Selain itu ada juga ngopi bareng sebagai tradisi di suku Jawa yakni ajang 

urun rembug dijadikan Ganjar sebagai ajang mobilisasi massa dan relawan. 

Selain itu, dalam unggahan foto di bawah ini, dapat dilihat bahwa Ganjar 

mencoba membudayakan menggunakan bahasa Jawa dan pakaian adata Jawa di hari 

tertentu dia bekerja semasa menjadi Gubernur.  

 

Gambar 32 Ganjar seminggu sekali memakai baju daerah dan berbahasa Jawa 

 

Dari foto ini dapat dilihat bahwa Ganjar mencoba melakukan dominasi budaya 

Jawa ssat masih menajdi Gubernur dengan menyuruh karyawan menggunakan bahasa 



Jawa dan berbaju daerah seminggu sekali. Dengan begitu, masyarakat tanpa sadar 

dipaksa secara halus menerima kebudayaan Jawa. Sehingga, yang tertanam adalah 

pemimpin yang baik adalah yang “njawani”. 

Paparan di atas menjelaskan instrumen budaya kearifan lokal suku Jawa yang 

di eksploitasi untuk menjadi instrument produk pemasaran politik atau kampanye 

Ganjar dalam pilkada Jateng 2018.  

Aziz Taufik Hirzi dalam penelitiannya “Komunikasi politik berbasis kearifan 

lokal” menyampaikan bahwa komunikasi politik berbasis kearifan lokal sangat 

dibutuhkan oleh khalayak karena dapat membuat khalayak publik menjadi lebih 

memahami tentang seluk beluk politik yang dapat menjadi landasan pengetahuan 

mereka dalam berperilaku politik seperti saat pemilihan umum atau menyampaikan 

aspirasi rakyat. 

Namun dalam temuan ini justru sebaliknya, kearifan lokal yang seharusnya 

dijadikan alat untuk mencerdaskan rakyat akan politik justru di manipulasi untuk 

menjadi alat legitimasi membangun personal branding pemimpin yang ideal bagi 

publik. Kearifan lokal (budaya) dimodifikasi dari yang semula berfungsi menjadi 

sistem kognisi, structural dan simbolik menjadi alat legitimasi kekuasaan mereka. 

Dominasi kearifan lokal budaya Jawa Tengah secara tidak langsung memarjinalisasikan 

budaya Cina, Madura, Sumatra, Sulawesi dan sebagainya. Padahal menurut data 

statistik, suku yang tinggal di Jawa Tengah tidak hanya dari suku Jawa, melainkan ada 

juga Sunda, Samin, Arab, Cina, Madura, Sumatra, dan Sulawesi. 

Relasi antara dominasi suku Jawa dengan kekuasaan dapat terlihat jelas dari 

Instagram yang dikonstruksi untuk membangun personal branding Ganjar sebagai 

calon pemimpin yang memiliki identitas Jawa bukan Cina seperti yang diisukan oleh 

lawan politiknya. Dengan begitu diharapkan personal branding ini dapat membuat 

kandidat meraih kesuksesan dalam pilkada. Landasan yang diambil adalah pragmatisme 

politik bukan demokrasi. 



Selain itu, dalam penelitian ini ditemukan bahwasannya strategi personal 

branding yang dibangun di beberapa daerah memiliki perbedaan strategi. Kita bisa 

melihat daftar kolom di bawah ini : 

No Nama Daerah 

Kampanye 

Varian Strategi 

1 Brebes  Mengadakan Kampanye terbuka dengan acara : 

Dangdutan  

Bersih2 tempat wisata 

Bertemu sukarelawan KMJT 

 Menginap di rumah salah satu warga di desa 

pruwatan bumiayu 

 Mengunjungi pasar tradisional di brebes 

 Mengunjungi saudara sudirman said 

 Mengunjungi lokasi bencana banjir bandang 

 Ke sesepuh kiai brebes 

2 Rembang  (Lasem) mengunjungi klentheng (toleransi) 

 Rembang – pengajian muslimat 

 Rembang – mengunjungi Gusmus  

 Rembang – mengunjungi K.H. Maimoen  

 Mengunjungi Pasar rembang 

 Ngopi bareng petani dan penambang batu  

 Mengunjungi Pasar sedan rembang 

3 Kendal Mengunjungi K.H Suyuthi Murtadlo (PP Mambaul 

Hikmah ) 

4 Ploso Mengunjungi Ponpes Al Falah (KH.Zainuddin 

Djazuli) 

5 Kebumen  Silaturahmi pimpinan koalisi dan ramah tamah santri 

gayeng 



6 Wonosobo   Silaturahmi PP Al anwar Jawar Wonosobo 

 Ngopi bareng petani di kec kertek 

7 Batang  Mengungunjungi Ponpes roudhoh  

8 Yogyakarta  Mengunjungi Buya syafii maarif 

9 Pekalongan   Mengunjungi Ponpes baitul muqoddas  

 Mengunjungi Pasar rowopringgo kajen kab 

pekalongan 

 Mengunjungi Habib Luthfi 

10 Sarang  Mengunjungi Ponpes al anwar sarang 

11 Puworejo   Ziarah Makam orang tua 

 Sholat dhuhur di masjid desa menuran sukoharjo 

 Makan siang dg bupati 

 Gunung putri temu KMJT 

12 Banyumas  Mengunjungi Ponpes Roudlotut Tholibin 

13 Tegal   Mengunjungi PT Ahmadaris  

 Launching pemain, jersey dan mascot tim persekat 

tegal 

 Menjenguk di rumah ibu fatonah (balapulang) 

14 Semarang  Diskusi UMKM 

 Gowes kota lama 

 Mengunjungi Posko relawan 

 Mengunjungi Adek huda asal batang 

 Penyerahan dukungan dari PSI 

15 Boyolali   Ngopi bareng di kec andong 

 Dibuka dengan Tari centhini dan gamelan 

 Launching buku anak negeri 

 Nonton europe 



16 Magelang   Ngopi bareng 

 bersama partai pengusung 

17 Pati  Perayaan imlek  

18 Demak  Meninjau bencana banjir 

19 Temanggung   Petani bawang (ke sawah) 

 Ngopi bareng petani lintas iman di desa badran 

 Pasar ngadirejo 

20 Kudus  Bertemu Tokoh adat (sedulur sikhep) 

21 Pemalang  Mengunjungi Pasar randu dongkol  

22 Wonogiri  Mengunjungi Pasar bung karno 

23 Surakarta  Kopi gayeng dan baracik / ndaleme eyang 

24 Purbalingga  Mengunjungi RS Harapan Ibu 

Silaturahmi bani soma wecana 

25 Sragen  Belanja serbet ke pasar masaran 

26 Cilacap   Nonton bareng film anak negeri 

 Wisata  

 Petambak garam 

 Alun-alun 

27 Salatiga  Mengecek jalan tol kali kenteng salatiga kartasura 

28 Klaten  Mengunjungi Festival kuliner tradisional 

Tabel 2 Strategi personal branding di tiap daerah 

 

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwasannya, ada perbedaan strategi personal 

branding yang dibangun Ganjar kepada publik. Ada daerah yang lebih menonjolkan 

sebagai pemimpin yang menekankan doa restu para kyai sehingga pada daerah tersebut 

ada acara mengunjungi para habib dan kyai seperti : Brebes, Rembang, Kendal, Ploso, 

Kebumen, Wonosobo, Batang, Yogyakarta, Pekalongan, Sarang, Purworejo, 

Banyumas. Kedua belas daerah ini adalah daerah yang memiliki Kyai/Habib dan 



pondok pesantren. Bisa dikatakan bahwa daerah ini termasuk daerah yang Islam 

tradisional nya kuat. Maka strategi yang digunakan oleh Ganjar adalah mendekati para 

Kyai dan Habib untuk meminta dukungan sehingga kita Kyai dan Habib sudah 

menyatakan mendukung, otomatis seluruh santri dari pondok pesantren tersebut bahkan 

hingga alumnus pondok pesantren tersebut akan diwajibkan untuk memilih Ganjar pada 

pilkada. Karena dalam kalangan Islam Tradisional, seorang santri wajib menaati 

dhawuh atau perintah Kyainya, karena perkataan Kyai itu ibarat perkataan Wali Allah 

SWT di dunia ini. 

Ada suatu temuan yang unik, yakni, dalam satu daerah yang sedang dikontruksi 

personal branding sebagai pemimpin yang religius dan taat agama, Ganjar juga 

mengadakan kampanye terbuka dengan mengadakan hiburan memanggil musik 

dangdut. Hal ini terjadi di kota Brebes. Di sisi yang lain, Ganjar sowan kepada para 

sesepuh Kyai. Di sisi yang lain, dia mengadakan dangdutan. Dalam ajaran Islam 

Tradisional, budaya dangdutan kurang mencerminkan nilai ajaran Islam. Justru budaya 

dangdutan itu lebih identik dengan kalangan masyarakat Islam Abangan, orang Islam 

yang kurang begitu kuat Islamnya dan lebih mengikuti budaya nya saja. Hal ini 

menunjukkan bahwa personal branding Ganjar adalah sebuah politisasi budaya semata 

yang menyesuaikan pasar atau konsumennya. Bukan personal branding yang dibangun 

berdasar faktar karakterisitik dirinya atau kepribadian serta moralitasnya. Melainkan 

personal branding yang semu belaka. 

Strategi yang berbeda lagi, diterapkan di Pati. Pati adalah kota yang juga ada 

pemeluk tionghoa nya, sehingga justru strategi yang dilakukan di kota Pati adalah 

menghadiri perayaan Imlek. Hal ini sangat bertolak belakang dengan di dua belas kota 

selainnya yang membangun personal branding taat agama Islam. Dalam kalangan 

Islam tradisional, mengucapkan selamat atas perayaan hari besar agama lain itu tidak 

boleh, namun Ganjar melakukannya. Hal ini dilakukan karena kota Pati didominasi 

pemeluk agama tionghoa sehingga dia membangun personal branding sebagai 

pemimpin yang peduli mayoritas konghuchu di sana. Karena itulah dia mengikuti 

perayaan Imlek. Namun yang ikut merayakan hanya Ganjar, bukan Taj Yasin. Taj Yasin 



memliki latar belakang dari kalangan santri, maka setiap mengucapkan selamat hari 

besar agama lain, Taj Yasin tidak pernah ikut, karena dia difokuskan menjaga personal 

branding santri nya. Sedangkan Ganjar diangkat dengan personal branding pemimpin 

yang toleransi beragama. 

Berbeda lagi jika kita ke daerah Boyolali, Magelang, Temanggung, dan 

Surakarta. Di daerah tersebut Ganjar lebih menekankan kegiatan ngopi bareng petani, 

petambak, dan nelayan cilik. Daerah tersebut bukanlah daerah yang kuat suara 

muslimnya, melainkan daerah Islam abangan yang banyak masyarakat ekonomi 

menengah ke bawahnya dengan pekerjaan sebagai petani, nelayan, petambak, dan 

sebagainya. Maka untuk membangun personal branding sebagai pemimpin yang peduli 

dengan masalah rakyat, Ganjar mengadakan acara ngopi bareng untuk mendulang 

dukungan dari para wong cilik. 

Di daerah Rembang, Temanggung, Pemalang, Wonogiri, dan Sragen, Ganjar 

lebih menonjolkan aktifitas kampanyenya yang blusukan ke pasar-pasar tradisional. 

Disana dia bercengkrama dan berswafoto bersama para pedagang tradisional. Ada juga 

yang berfoto bersama penjual jamu gendong dan penjual serbet. Hal ini ingin 

membangun personal branding bahwa Ganjar adalah pemimpin yang sangat peduli 

dengan ekonomi rakyat kecil. Hal ini dibangun karena masyarakat Jawa Tengah masih 

banyak yang ekonomi menengah ke bawah, namun sasaran dari foto ini bukanlah 

semata orang cilik, melainkan justru orang pemilih rasional atau ekonomi menengah ke 

atas yang memiliki Instagram. 

Dari temuan di atas, dapat kita ulas menggunakan teori budaya politik 

“Abangan, santri, dan Priyayi” yang dicetuskan oleh Clifford Geertz. Geertz meneliti, 

bahwasannya, suku Jawa terbagi menjadi 3 kelompok sosial yang memiliki budaya 

politik yang berbeda.  

Budaya politik abangan adalah budaya politik di masyarakat yang lebih 

menekankan pada aspek-aspek kepercayaan terhadap makhluk halus yang dapat 

mempengaruhi kehidupan manusia. Ciri khas dari budaya politik abangan ini adalah 

pesta komunal slametan atau tradisi selamatan, yang berkembang pada kelompok 



masyarakat petani pada era tahun 60-an, diyakini dapat mengusir roh-roh jahat yang 

mengganggu manusia. Kelompok masyarakat abangan, dulu sering kali berafiliasi 

dengan partai semacam PKI dan PNI, sedangkan sekarang pada PDIP.  

Budaya politik santri adalah budaya politik masyarakat yang menekankan pada 

aspek-aspek keagamaan, khususnya agama Islam sebagaimana agama mayoritas 

masyarakat Indonesia. Kelompok masyarakat santri biasanya diidentikan dengan 

kelompok masyarakat yang suka menjalankan ibadah atau ritual agama Islam. 

Pendidikan mereka ditempuh melalui pendidikan pesantren , madrasah, atau masjid. 

Kelompok masyarakat santri biasanya memiliki jenis pekerjaan sebagai pedagang. 

Kelompok masyarakat santri pada masa lalu sering kali berafiliasi dengan partai NU 

atau Masyumi, namun pada masa sekarang mereka berafiliasi pada partai, seperti PKS, 

PKB, PPP, atau partai-partai lainnya yang menjadikan Islam sebagai dasarnya.  

Budaya politik priyayi adalah budaya politik masyarakat yang menekankan 

pada keluhuran tradisi dan mistisme. Kelompok priyayi sering kali dikontraskan dengan 

kelompok petani, dimana kelompok priyayi dianggap sebagai kelompok atas yang 

menempati pekerjaan sebagai birokrat (pegawai pemerintah). Pada masa lalu kelompok 

masyarakat priyayi berafiliasi dengan partai PNI, sekarang mereka berafiliasi dengan 

partai Golkar. 

Di dalam pilgub Jateng 2018 lalu, Ganjar menggunakan hegemoni budaya 

politik ketiga-tiganya. Hal ini seperti yang diuraikan di atas, bahwasannya kearifan 

lokal yang digunakan Ganjar membranding dirinya berbeda-beda di tiap daerahnya. 

Bahkan ada yang satu kota tapi menggunakan atribut personal branding  yang berbeda. 

Padahal mereka memiliki budaya yang berbeda. Namun uniknya, masyarakat bisa 

menerima perbedaan branding tersebut, seolah menjadi hal yang biasa. Hegemoni 

budaya telah mampu merubah pandangan masyarakat tentang konsep kepribadian 

pemimpin yang harus konsisten satu sama lainnya. Sebagai contoh, jika dia memiliki 

kepribadian menjunjung tinggi agama seperti santri, maka harusnya dia tidak memiliki 

kepribadian yang seperti orang abangan, karena orang abangan tidak mengutamakan 

agama dan ritualnya. Disinilah letak ketidak konsistenan personal branding Ganjar, 



karena dia melakukan manipulasi personal branding. Brand  yang dibangun bukanlah 

asli kepribadiannya, melainkan kepribadian yang dibuat yang telah disesuaikan 

kebutuhan atau keinginan masyarakat. Sehingga brand itu hanya manipulasi semata. 

 

1.5 Strategi Promosi Personal Branding Kearifan Lokal melalui Instagram  

Pada bagian ini akan dibahas mengenai bagaimana cara Ganjar melakukan 

promosi agar foto dan video maupun caption Instagramnya dapat banyak dilihat oleh 

viewer dan disebar oleh influencer. Ada beberapa strategi promosi yang dilakukan oleh 

tim sukses divisi media sosial Instagram Ganjar yang akan diulas dalam bagian ini 

seperti strategi pembuatan hashtag (#) dan mention influencer (@).  

Setelah membuat produk personal branding Ganjar yang berbasis kearifan lokal 

Jawa Tengah, produk tersebut di distribusikan melalui media Instagram ke seluruh 

follower atau pengikut Instagramnya. Agar viewer nya lebih banyak lagi maka strategi 

yang pertama dilakukan oleh timnya adalah dengan menggunakan strategi hashtag (#). 

Dengan membuat hashtag (#), para viewer akan bisa lebih mudah mencari hal berkaitan 

dengan Ganjar. Dan yang menjadi viewer tidak hanya follower akun Instagram Ganjar 

melainkan yang bukan follower juga bisa melihatnya. Bahkan pada tanggal 20 April 

yakni pada malam debat pilkada Jateng lalu, tim sukses Ganjar melakukan mobilisasi 

massa dengan mengundang para netizen untuk beramai-ramai mengupdate status dan 

mentwit dengan mengetik hashtag (#) yakni #KamiGanjarYasin selama pukul 20.00 – 

23.00. Hal ini ditujukan untuk memboomingkan dukungan kepada Ganjar Yasin saat 

debat sehingga bisa menjadi trending topic di Twitter atau viral di Instagram dan 

Facebook. Otomatis, yang akan melihat debat tersebut tidak hanya follower nya 

melainkan juga yang bukan follower nya akan bisa melihat debat Ganjar tersebut. 

Strategi kedua adalah dengan memention influencer. Memention influencer 

adalah memention  atau mencantumkan nama akun yang ingin di masukkan dalam 

caption atau status yang dia buat. Dengan begitu, maka orang yang akunnya disebut / 

dimention akan bisa muncul diberanda dan notification atau pemberitahuan akun yang 

namanya di mention. Otomatis, hal ini akan mempromosikan akun tersebut. Semakin 



banyak orang yang memention maka akan semakin banyak melihat menjadi viewer 

akun Instagram tersebut. Pada akun @Ganjaryasin dan @pdipjateng, sering sekali 

memention akun @Ganjar_pranowo. 

Menurut Ibnu Hamad, pemasaran politik haruslah sebuah proses persuasif untuk 

menawarkan suatu produk dengan cara dialogis dan negosiasi. Sehingga dalam proses 

pemasaran ada komunikasi yang terjadi secara dua arah. Namun, dalam pola promosi 

yang dilakukan oleh tim sukses media sosial Ganjar di Instagram cenderung bersifat 

ajakan satu arah yang langsung memerintah, tanpa diberikan landasan atau ruang 

diskusi atas ajakan tersebut. Hal yang demikian cenderung lebih kepada propaganda, 

bukan promosi dalam pemasaran politik. 

 

1.6 Kesuksesan Personal Branding Berbasis Kearifan Lokal dalam Pilkada Jateng 2018 

Dari paparan di atas, dapat kita simpulkan bahwa strategi Ganjar Pranowo dalam 

pilkada Jateng 2018 adalah dengan membuat produk personal branding politik sebagai 

“Pelayan Rakyat sing Njawani” yakni, mengabdi pada rakyat, mengetahui kondisi 

rakyat, mendengarkan rakyat, peduli rakya kecil, bertanggung jawab, peduli dengan 

ekonomi rakyat cilik, memaafkan bila disakiti, menghormati orang tua, menghormati 

guru, cinta budaya kesenian Jawa dan sebagainya.  

Strategi konstruksi personal branding yang demikian dibangun atas landasan 

strategi pemasaran politik yang berfokus pada emotional appeal bukan rational appeal. 

Firmanzah mengatakan, bahwa seharusnya dalam pemasaran politik, yang lebih 

dipasarkan adalah ideologi, visi misi dan program kandidat, bukan personal branding 

semu yang dibangun sesuai dengan keinginan rakyat. Hal ini bisa dikatakan ke dalam 

manipulasi pemasaran politik, karena personal branding yang ditampilkan adalah 

personal branding yang bukan fakta, hanya penyesuaian keinginan rakyat, budaya dan 

personal branding yang dibangun dalam Instagram. 

Instagram menjadi media promosi untuk menyebar luaskan personal branding 

Ganjar yang demikian agar lebih meluas secara cepat ke seluruh Jawa Tengah sehingga 

para pengguna Instagram baik kalangan muda, hingga tua, semua dapat mengetahui 



aktivitas kampanye Ganjar yang below the line, sedangkan Instagram menjadi media 

promosi above the line dalam kampanye ini. 

Ditambah lagi, di Instagram, Ganjar sifatnya hanya menshare foto dan video 

aktivitas kampanye mereka tanpa ada proses dialogis dua arah setelah mengunggah foto 

dan video tersebut. Instagram seolah menjadi milik privat Ganjar, untuk 

mengkampanyekan dirinya kepada para follower  maupun pengguna Instagram lainnya 

untuk memperkenalkan dirinya serta mengonsktruksi personal branding dirinya ke 

dalam pihak pengguna Instagram secara gratis. Dan terbukti, Instagram menjadi media 

yang efektif untuk membangun personal branding Ganjar di kalangan millenial 

maupun bukan karena follower akun Ganjar menjadi meningkat selama kampanye. 

 

 

 

 

 


