
BAB V 

KOMODIFIKASI BUDAYA KEARIFAN LOKAL DALAM PILKADA JATENG 

 

1 Komodifikasi Budaya dalam Pilgub Jateng 2018 

Pada bab ini, peneliti akan mengulas pembahasan dari rumusan masalah yang 

ketiga dalam penelitian yakni “keterkaitan nilai kearifan lokal sebagai personal 

branding diri Ganjar dengan praktek kekuasaan dalam Pilgub 2018”. Artinya, adakah 

keterkaitan antara personal branding diri Ganjar yang dibangun dengan dominasi nilai 

kearifan lokal Jawa Tengah dengan praktek kekuasaan yang ada dalam kampanye 

pilkada Jateng 2018?   

Berdasarkan penelitian, dari data yang didapatkan melaui ketiga akun Instagram 

terdaftar Ganjar untuk media kampanye melalui media sosial, didapatkan temuan 

bahwa ada keterkaitan antara personal branding Ganjar yang dibangun dengan nilai 

kearifan lokal Jawa Tengah dengan kekuasaan yang diperebutkan saat pilkada. 

Keterkaitan itu adalah adanya “komodifikasi budaya Jawa (kearifan lokal Jawa Tengah) 

yang terjadi dalam Pilkada Jateng 2018” yang dilakukan Ganjar sebagai salah satu 

kandidat melalui akun Instagram @Ganjar_pranowo, @Ganjaryasin, dan @pdipjateng.  

Yang dimaksud “komodifikasi budaya Jawa (kearifan lokal Jawa Tengah) yang 

terjadi dalam Pilkada Jateng 2018” adalah bergesernya fungsi budaya menjadi sebuah 

komoditas yang bernilai jual dan menjadi produk dalam pemasaran politik di pilkada 

Jateng 2018 yang terjadi melalui media sosial Instagram milik Ganjar. Budaya yang 

semula memiliki fungsi sebagai sistem kognitif, sistem simbolik, dan sistem struktural 

di modifikasi menjadi sesuatu yang bernilai dan dapat dijual kepada khalayak publik 

(calon pemilih Pilkada Jateng) yang diposisikan sebagai konsumen. Hal ini membuat 

pemasaran politik terjadi secara transaksional dengan memperjual belikan branding 

berbasis pada nilai budaya kearifan lokal Jawa Tengah.  

Proses pergeseran fungsi budaya menjadi sebuah komoditas politik dalam 

Pilkada Jateng akan dibahas secara mendalam dengan menganalisis unggahan foto dan 



caption yang ada di tiga akun kampanye Ganjar (@Ganjar_pranowo, @Ganjaryasin, 

@pdipjateng) dengan menggunakan alat analisis wacana Fairclough.  

Berikut akan diulas secara mendalam berkaitan dengan temuan komodifikasi 

budaya Jawa Tengah dalam personal branding Ganjar di pilkada Jateng 2018: 

 

1.1 Budaya Kearifan Lokal sebagai Komoditas dalam Pilkada 

Pilkada adalah pemilihan pemimpin yang merupakan pesta demokrasi bagi 

rakyat yang seharusnya berjalan terbuka, dua arah, rasional, dan netral. Namun dalam 

kenyataannya, dalam pilkada Jateng 2018 ini, kampanye yang dilakukan kandidat 

nomor urut 1 yakni Ganjar Pranowo melalui akun Instagramnya masih sarat akan 

manipulatif dan belum bisa mencerminkan asas demokrasi. Hal ini dikarenakan terjadi 

praktik manipulasi menggunakan budaya kearifan lokal Jawa Tengah yang kemudian 

dikomodifikasi menjadi komoditas politik.  

Di dalam kampanyenya melalui Instagram sangat didominasi dengan nilai 

kearifan lokal Jawa Tengah, dan secara tidak langsung memarginalkan nilai suku 

budaya selainnya, terjadi satu arah tanpa dialog, dan ada beberapa content yang 

mengarah pada konflik sara. Dominasi nilai kebudayaan Jawa Tengah yang digunakan 

untuk mengontruksi personal branding diri Ganjar telah menggeser nilai fungsi budaya 

menjadi nilai tukar dalam transaksi jual beli suara pilkada Jateng. Untuk lebih jelasnya, 

berikut ini akan dijelaskan proses komodifikasi nilai budaya Jawa menjadi personal 

branding Ganjar dalam pilkada Jateng. 

Budaya adalah sebuah hasil cipta akal dan budi manusia (KBBI) yang memiliki 

fungsi ideasional menurut ahli teori budaya, yakni budaya sebagai sistem kognitif 

(Ward Goodenough), budaya sebagai sistem structural (Levi Strauss),  dan budaya 

sebagai sistem simbolic (Clifford Geertz).(Keesing1, 1974) Diperinci lagi oleh 

Koentjaraningrat (1988:37), bahwa kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, 

tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan 

milik diri manusia melalui belajar, terdiri dari unsur : (a) sistem religi dan upacara 

keagamaan, (b) sistem organisasi kemasyarakatan, (c) sistem pengetahuan, (d) sistem 



bahasa, (e) sistem kesenian, (f) sistem mata pencaharian hidup, (g) sistem teknologi dan 

peralatan.  

Menurut perspektif sosiokultural, budaya secara implisit mengkomunikasikan 

beberapa instrument yakni cara berpikir masyarakat (sistem kognisi), sistem simbolik 

masyarakat akan suatu hal, dan bagaimana masyarakat menata dan membangun struktur 

(sistem structural).(Keesing1, 1974) 

Ward Goodenough memandang budaya sebagai sistem pengetahuan : 

“ Kebudayaan suatu masyarakat terdiri atas segala sesuatu yang harus 

diketahui atau dipercayai seseorang agat dia dapat diterima oleh anggota-anggota 

masyarakat tersebut. Budaya bukanlah suatu fenomena material : dia tidak berdiri atas 

benda-benda, manusia, tingkah laku, atau emosi-emosi. Budaya lebih merupakan 

organisasi, dari hal-hal tersebut. Budaya adalah bentuk hal-hal yang ada dalam 

pikiran manusia, untuk menerima dan menghubungkan dan kemudian menafsirkan 

fenomena material di atas. (32,hlm167) 

Kebudayaan terdiri atas pedoman-pedoman untuk menentukan apa…untuk 

menentukan apa yang dapat menjadi…untuk menentukan apa yang dapat dirasakan 

seseorang tentang hal itu…untuk menentukan bagaimana berbuat terhadap hal itu, dan 

… untuk menentukan bagaimana caranya menghadapi hal itu … (33,him 522) 

Sedangkan Levi Strauss memandang bahwa budaya adalah sistem simbolik 

(Keesing1, 1974): 

“ budaya adalah sistem simbolik yang dimiliki bersama, dan merupakan cipta 

pikiran secara kumulatif. Dia mencoba menemukan penstrukturan dalam bidang 

(mitologi, kesenian, kekerabatan, dan bahasa) prinsip-prinsip dari pikiran yang 

menghasilkan budaya itu” 

Dan menurut Schneider(Keesing1, 1974) budaya adalah suatu sistem simbol 

dan makna yang disepakati dan dilakukan secara bersama-sama. 

Dari ketiga penjelasan di atas, kita bisa mengetahui bahwa dari sudut pandang 

ideasional, budaya bisa difungsikan sebagai cara pandang, struktur dan simbol yang 

melekat dan yang mengkomunikasikan suatu masyarakat tertentu. 



Idealnya, budaya kearifan lokal yang ada di Jawa Tengah menjadi hal yang 

berfungsi membentuk pola pikir yang benar tentang cara menjalani hidup, membentuk 

struktur masyarakat yang sesuai dengan pola pandangan hidup Jawa, dan menggunakan 

simbol budaya sebagai aktualisasi nilai pengetahuan. Namun, dalam penelitian ini, 

menjadi temuan peneliti bahwasannya budaya telah bergeser nilai fungsinya menjadi 

sebuat alat legitimasi kandidat pilkada untuk bisa meraih kekuasaan, menjadi alat untuk 

mengontruksi personal branding kandidat agar nantinya masyarakat senang dengan 

dirinya. Disinilah terjadi pergeseran nilai fungsi budaya menjadi nilai tukar yang 

kemudian peneliti istilahkan dengan komodifikasi budaya Jawa. Adanya praktek 

komodifikasi budaya Jawa ini sekaligus menjelaskan keterkaitan pembangunan 

personal branding Ganjar yang mendominasi menggunakan budaya Jawa dengan 

kekuasaan yang diperebutkan dalam pilkada Jateng. 

Terbongkarnya praktik komodifikasi budaya melalui identifikasi praktis 

diskursif wacana kepemimpinan politik teks Instagram Ganjar. Budaya lokal Jawa yang 

semula sebagai landasan pengetahuan (cognition) tentang bagaimana pemimpin yang 

ideal, dirubah menjadi alat legitimasi membuat personal branding Ganjar sesuai 

standar calon pemimpin yang seperti diajarkan pengetahuan budaya Jawa. Adapun 

bentuk-bentuk komodifikasi nilai budaya Jawa yang digunakan legitimasi Ganjar untuk 

mengkonstruksi personal branding dirinya akan dijelaskan dalam paragraf di bawah 

ini. 

Sedangkan dari sudut pandang teori komodifikasi, komodifikasi menurut 

Pialang adalah sebuah proses menjadikan sesuatu yang sebelumnya bukan komoditi 

(barang dagang) diubah sehingga kini menjadi komoditi (barang dagang) yang diperjual 

belikan. Menurut Vincent Mosco komodifikasi ada beberapa jenis, yakni : (1) 

Komodifikasi Isi, (2) Komodifikasi Tenaga Kerja, (3) Komodifikasi Khalayak, (4) 

Komodifikasi Masa Kanak-Kanak, (5) Komodifikasi Nilai. Graham Ward dalam esai 

kritisnya yang berjudul ”The Comodification of Religion, or The Consummation of 

Capitalism” menjelaskan bahwa Marx mendeskripsikan pengalaman manusia 

mengenai nilai dibawah rezim kapitalisme, yang kemudian komodifikasi berhubungan 



dengan reifikasi (Verdinglichung). Sehingga menurut Ward, komodifikasi adalah apa 

yang terjadi dengan benda-benda dalam kapitalisme, sementara reifikasi adalah apa 

yang secara simultan terjadi pada pribadi-pribadi. (Ward, 2005:327-328). Namun dalam 

temuan ini, yang dikomodifikasikan tidak hanya nilai agama, melainkan juga nilai 

kebudayaan kearifan lokal Jawa Tengah untuk diubah menjadi bernilai tukar sebagai 

kemasan kandidat calon Gubernur yang maju pilkada Jateng. 

Ganjar sebagai seorang yang lahir di Karanganyar, Jawa Tengah berusaha 

menjadikan budaya kota-kota di Jawa Tengah untuk membangun personal branding 

sebagai pemimpin yang benar-benar njawani. Ganjar tampil sebagai sosok yang 

memahami dan menerapkan nilai budaya Jawa Tengah dalam kehidupan sehari-

harinya, meskipun terkadang personal branding ini akan bertabrakan dengan upaya 

dirinya membangun personal branding sebagai orang yang modern, gaul dan menyukai 

budaya global seperti musik rock. Atau ketika dia berusaha membangun personal 

branding pemimpin Jawa yang taat ajaran agama Islam, akan bertabrakan dengan 

personal branding njawani ini. Disini terlihat bahwa budaya Jawa Tengah hanya 

sebagai topeng atau kemasan untuk membangun personal branding semata sebagai 

jalan masuk meraih atensi dan simpatik dari para pemilih Jawa Tengah. Hal ini 

dikarenakan pemilih Jawa Tengah mayoritas bersuku Jawa dan Muslim. Sehingga 

Ganjar berusaha menggabungkan budaya Jawa abangan dengan budaya Jawa santri 

dalam membangun personal brandingnya. Meskipun menurut Clifford Geertz, kaum 

abangan dan kaum santri memiliki nilai yang berbeda dan tidak mungkin disatukan. 

Abangan adalah kaum yang percaya dengan hal mistis dan pakem Jawa yang berkaitan 

dengan ruh, sedangkan kaum santri adalah kaum yang taat terhadap ajaran agama Islam, 

Al Quran dan hadist Nabi Muhammad SAW, sehingga kedua kaum ini dilandasi nilai 

yang bertolak belakang dan tidak mungkin bersatu. Namun, Ganjar berupaya 

menyatukan dan mengkomodifikasi budaya Jawa ini meskipun pada akhirnya terlihat 

bahwa budaya Jawa hanyalah topeng atau kemasan dirinya semata, bukan kepribadian 

aslinya. Segala atribut budaya jawa baik dari kalangan kaum abangan maupun santri 

berusaha ditampilkan oleh Ganjar dalam foto-fotonya. Mulai dari tarian, musik, 



wayang, sholawatan, hingga nilai budaya cangkrukan yang terkatus dalam ngopi 

bareng maupun dalam upacara adat. Semuanya digunakan secara maksimal oleh Ganjar 

untuk mengontruksi personal brandingnya guna meraih hati pemilih Jawa Tengah. 

 

 

Instrument Item Personal Branding 

Nilai Falsafah Jawa 

“abdi dalem, batur, teman sejati 

terhadap bandara (tuannya)” 

Pemimpin yang melayani rakyat 

 “sembah lima”, 

Pemimpin yang menghormati 

orang tua dan guru 

 

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 

Tabel 1 Daftar Kearifan Lokal Jawa Tengah yang diangkat Ganjar 

 

1.1.1 Komodifikasi Nilai Falasah Pemimpin Jawa 

Berdasarkan penelitian, didapatkan temuan bahwa hal yang dikomodifikasi 

Ganjar untuk membentuk personal branding adalah nilai falsafah kepemimpinan Jawa. 



Nilai falsafah pemimpin Jawa yang disampaikan Semar, yakni “Tuanku adalah 

rakyat, saya adalah pelayan rakyat, Gubernur Cuma mandat” merupakan brand Ganjar 

di Twitter dan Instagramnya. Secara kognisi, kalimat tersebut hendak membangun 

konstruksi pemimpin yang pasti akan berkedaulatan rakyat dan bukan mengunggulkan 

kepentingan pribadinya.  

“Tuanku adalah rakyat, saya adalah pelayan rakyat” adalah falasafah 

kepemimpinan Jawa yang diangkat oleh tokoh wayang semar. Ganjar mencoba 

mengangkat nilai budaya falsafah pemimpin Jawa yang dinasehatkan oleh semar 

tentang pemimpin Jawa dengan menjadikan nya branding dengan tujuan publik akan 

menilai dirinya sebagai pemimpin yang akan seperti semar, yakni mengabdikan dirinya 

untuk rakyat bukan untuk dirinya pribadi. Bila dilihat dari perspektif komunikasi 

pemasaran, ketika kalimat tersebut ditulis menjadi branding maka itu artinya pemilik 

akun ingin menjadikan kalimat itu menjadi positioning dirinya. Positioning adalah 

upaya seseorang memposisikan dirinya dibenak konsumen yang menjadi sasaran 

menanamkan kesan / personal branding tentang produk yang ingin ditawarkan. 

Tujuannya agar terbangun kesan yang mendalam karena keunikannya dan terdapat 

pembeda yang jelas dengan produk yang selainnya yang akan selalu membuat 

konsumen ingat dengan produk yang ditawarkan. Nasehat Semar bukan lagi menjadi 

nilai falsafah untuk direalisasikan saat memimpin, melainkan beralih fungsi menjadi 

nilai jual bagi rakyat sebagai konsumen pilkada. Disinilah praktik komodifikasi nilai 

budaya kepemimpinan Jawa terjadi. Wewarah (nasehat) Semar seolah menjadi 

legitimasi bagi Ganjar bahwa dia adalah pemimpin yang akan mengabdi pada rakyat. 

Kedua, nilai falsafah Jawa berkaitan tentang pemimpin ideal. Pemimpin ideal 

dikonstruksi sebagai sosok yang : 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). Lima 

sifat ini adalah lima sifat yang diharapkan ada di dalam diri seorang pemimpin dalm 

wewarah / nasehat Jawa / falsafah kepemimpinan Jawa. Wewarah ini merupakan nilai 



budaya Jawa dalam memandang sosok pemimpin. Nilai budaya ini kemudian 

dikomodifikasi oleh Ganjar untuk mengontruksi personal branding dirinya yang sesuai 

dengan lima sifat ini melalui foto dan video dalam tiga akun Instagramnya. Mulai dari 

gaya blusukan Ganjar yang berkunjung ke desa yang terkena bencana, ke rumah lansia, 

dsb hingga unggahan tentang sikap memaafkan orang yang memfitnah dirinya. Persepsi 

publik diarahkan agar menilai Ganjar seperti sosok pemimpin yang mereka idamkan 

sesuai dengan nilai budaya Jawa yang selama ini dipahami publik / calon pemilih. Nilai 

budaya hanya sekedar legitimasi saja untuk membuat kemasan produk yang layak 

dikonsumsi publik. Tanpa merubah nilai budaya menjadi nilai guna yang bernilai 

ekonomis dan bisa dijual di masyarakat, niscaya Ganjar akan sulit menang dalam 

pemasaran politik pilkada ini. 

 

1.1.2 Komodifikasi Tarian Reog Ponorogo dan Kuda Lumping 

Tarian Reog Ponorogo adalah sebuah tarian adat Jawa khas Jawa Timur yakni 

kota Ponorogo. Koto paling ujung di Provinsi Jawa Timur yang berbatasan dengan Jawa 

Tengah. Tarian ini adalah tarian yang memiliki makna yang mendalam dan nilai 

sakralitas. Makna yang terkandung dalam tarian ini adalah tarian seorang prajurit yang 

siap untuk berangkat ke medan laga, berperang membela negerinya. Tarian ini biasa 

digunakan acara kerajaan untuk mengiringi Sang Raja atau pemimpinnya. 

Namun, dalam Instagram Ganjar, tarian ini dijadikan tarian pembuka acara 

kampanye yang dihadiri kader dan sukarelawan Ganjar-Yasin. Tarian hanya sebagai 

selingan pembuka dan durasinya pun pendek karena masih ada banyak agenda lainnya. 

Tarian kuda lumping hanya menjadi simbol legitimasi bahwa Ganjar adalah pemimpin 

yang melestarikan kearifan lokal budaya Jawa. Itupun, tarian yang digunakan adalah 

tarian khas Jawa Timur, bukan Jawa Tengah. Disini terlihat sekali bahwa tarian ini 

hanya sebagai alat simbol personal branding untuk dijual kepada publik semata. 

Faktanya, Ganjar sendiri tidak betul-betul mengerti sejarah, filosofi dan nilai yang 

terkandung di dalamnya.  

 



1.1.3 Komodifikasi Batik 

Batik adalah pakaian khas Jawa. Melambangkan nilai filosofis yang berbeda di 

tiap gambar atau polanya. Batik biasa digunakan untuk jual beli. Namun dalam hal ini, 

Ganjar sering kali menggunakan batik untuk menyimbolkan bahwa dirinya adalah 

pemimpin yang sangat mencintai budaya kesenian Jawa yakni baju batik. Hal ini sangat 

berbeda dengan kampanye di periode sebelumnya, dimana Ganjae lebih banyak 

menggunakan pakaian putih shitam simbol sebagai orang yang pekerja keras, 

sederhana, dan merakyat. Tidak hanya itu, dia mengajak para penjual batik yang hme 

industri untuk membuat vlog bersama dalam Instagramnya sehingga terlihat bahwa 

Ganjar sangat memanfaatkan penjual dan batiknya untuk membangun personal 

brandingnya. 

 

1.1.4 Komodifikasi Tempat Wisata di Jawa Tengah 

Tempat wisata di Jawa Tengah adalah kekayaan alam bumi Jawa Tengah. 

Memiliki estetika yang penuh dengan keindahan dan memiliki sejarah tersendiri. 

Seperti Tawang Mangu, Wisata Curug Putei Purworejo, Wisata Kota Lama Semarang, 

adalah kekayaan alam Jawa Tengah yang menjadi tempat wisata untuk masyarakat 

Jawa Tengah sekaligus mempelajari sejarah yang ada di sana. Namun, Ganjar 

menjadikan tempat wisata Jawa Tengah tersebut menjadi tempat berkampanye 

sekaligus untuk membangun personal branding Ganjar sebagai pemimpin yang 

mendukung pariwisata jawa Tengah untuk meningkatkan pendapatan Daerah Jawa 

Tengah. Pemandangan yang ada di tempat wisata menjadi latar dari foto yang hendak 

dimabil untuk diunggah di Instagram untuk membangun kontruksi personal branding 

sebagai seorang pemimpin keluarga yang mencintai keluarganya dengan mengajak 

berlibur ke tempat wisata, sekaligus mengajak untuk menjaga kebersihan tempat wisata. 

 

1.1.5 Komodifikasi Tradisi Jawa : “Ngopi Bareng” 

Di dalam budaya Jawa, terdapat budaya cangkrukan dan rembugan yang 

biasanya dilakukan masyarakat ekonomi menengah ke bawah di warung kopi sambil 



minum kopi atau disebut ngopi. Budaya ini dimanfaatkan oleh Ganjar untuk menjaring 

aspirasi warga ekonomi menengah ke bawah untuk melakukan kampanye dan 

memasarkan personal branding sebagai pemimpin yang dekat dengan wong cilik. 

Dalam sepekan bisa dua hingga tiga kali, Ganjar keliling mengadakan ngopi bareng 

bersama masyarakat. Budaya “ngopi” yang sejatinya untuk berdiskusi soal 

permasalahan masyarakat bawah, menjadi ajang kampanye dan promosi diri Ganjar. 

 

1.1.6 Komodifikasi Budaya Sholawatan 

Budaya Sholawatan adalah budaya kalangan santri yang digunakan untuk 

mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Selain itu, sholawatan dilakukan dalam 

upacara atau ritual tertentu seperti maulidan, aqiqahan, syukuran/slametan untuk 

berdoa meminta syafaat kepada Nabi Muhammad SAW agar kelak di hari akhir akan 

ditolong beliau untuk diringankan timbangannya. 

Namun, dalam perjalanan kampanye Ganjar, setiap Ganjar mengunjungi 

pondok pesantren, para santrinya disuruh untuk menyambut Ganjar dengan iringan 

sholawatan. Budaya sholawatan disini digunakan untuk menyimbolkan diri bahwa 

Ganjar adalah orang yang juga agamis, dan suka dengan tradisi islami ritual. Padahal, 

jika kita bandingkan dengan personal branding yang ada di periode sebelumnya, Ganjar 

sama sekali tidak pernah bersinggungan dengan santri, apalagi melantunkan sholawatan 

bersama para santri. Disini sangat terlihat motif Ganjar melakukan personal branding 

untuk bisa mendapatkan suara para santri atau umat muslim. Disinilah terjadi 

komodifikasi budaya sholawatan yang seharusnya bernilai sakral untuk ritual maulidan 

atau hari besar Islam, namun kini digunakan untuk kampanye. Belum lagi, lagu puji-

pujian yang seharusnya dinyanyikan dalam sholawat adalah lagu yang berasal dari kitab 

maulid. Namun sholawat yang dibawakan untuk menyambut Ganjar adalah sholawat 

yang telah dimodifikasi dengan lagu Jawa atau bahkan dengan lagu dangdut. Terjadilah 

pergeseran nilai filosofis sholawatan yang kini menjadi sekedar musik hiburan dan 

pengiring acara semata. 

 



1.1.7 Komodifikasi Sowan Kyai 

Di dalam budaya Jawa, seorang pemimpin harus menghormati para guru. Di 

dalam pilkada kali ini, Ganjar ingin menarik simpatik para pemilih dari umat Islam. 

Salah satu caranya adalah dengan melakukan komodifikasi budaya yakni sowan kepada 

para Kyai. Di dalam budaya politik Geerts, di jawa ada kalangan santri yang sangat 

tunduk kepada Kyainya. Kyai adalah pemimin pondok pesantren. Ganjar 

memanfaatkan para Kyai untuk bisa mendapatkan suara dari para santri dan alumninya 

dengan cara, mengunjungi pesantrennya kemudian berfoto bersama Kyai tersebut 

bahkan ada yang sampai mencantumkan surat dukungan secara tertulis dari Kyai, santri 

dan para alumninya untuk Ganjar. Disini sangat terlihat sekali motif untuk mendulang 

suara umat muslim di Jawa Tengah dengan memanfaatkan budaya sowan Kyai. 

 

1.1.8 Kesuksesan Komodifikasi Budaya dalam Pilgub Jateng 2018 

Dalam Pilkada Jateng 2018, menurut survei sebelum pilkada Jateng 2018 

diselenggarakan, perolehan Ganjar dan Taj Yasin lebih tinggi yakni 76,6%1. Hal ini 

membuktikan bahwa strategi personal branding yang mengkomodifikasi budaya jawa 

Tengah bisa dikatakan berhasil membuat calon pemilih lebih menyukai Ganjar 

dibanding pesaing politiknya yakni Sudirman Said. 

Praktik politik budaya Ganajr melalui Instagram terefleksi melalui instrument 

simbolik budaya Jawa yakni pakaian batik jawa, tarian jawa, upacara adat jawa, dan 

pariwisata di Jawa Tengah yang selalu menjadi kemasan dari diri Ganjar alias personal 

brandingnya. Budaya yang seharusnya menjadi simbol yang harus di jaga nilai 

filosofisnya, kini berubah menjadi alat legitimasi politik membangun personal 

branding Ganjar yang mendukung budaya Jawa terus hidup. Praktik kekuasaan 

termanifestasikan dalam hal ini karena terdapat relasi kuasa yang mengunggulkan 

budaya Jawa dan memarjinalkan budaya selain Jawa seperti budaya etnis Cina, Madura, 

Arab dan sebagaianya. Padahal di Jawa Tengah terdapat juga suku selain jawa. Hal ini 

                                                             
1 https://regional.kompas.com/read/2018/05/30/09150811/survei-kompas-pilgub-jateng-Ganjar-taj-yasin-766-

persen-dan-sudirman-said  

https://regional.kompas.com/read/2018/05/30/09150811/survei-kompas-pilgub-jateng-ganjar-taj-yasin-766-persen-dan-sudirman-said
https://regional.kompas.com/read/2018/05/30/09150811/survei-kompas-pilgub-jateng-ganjar-taj-yasin-766-persen-dan-sudirman-said


terbukti, dalam unggahan fotonya, Ganjar hanya tiga kali mengunggah foto perayaan 

Imlek dengan etnis Cina di Jawa tengah. Marjinalisasi terjadi karena dirasa tidak bisa 

menguntungkan secara politis, dalam artian tidak bernilai jual dalam pilkada 

(baca:pemasaran politik) kali ini yang didominasi etnis Jawa sebagai konsumennya 

(baca:pemilih). 

Dari paparan di atas dapat kita lihat bahwa dalam penelitian ini ditemukan 

terjadinya komodifikasi budaya sebagai alat legitimasi politik untuk meraih 

kemenangan dalam pilkada. Pilkada yang seharusnya sarat dengan nilai demokratis, 

berubah menjadi transaksional. Kandidat sebagai produsen menjual personal branding 

nya yang sesuai dengan budaya jawa kepada publik yang diposisikan sebagai 

konsumen. Pilkada yang rasional bertransformasi menjadi pragmatisme politik semata 

karena tidak ada dialog yang membahas ideologi, program dan visi misi secara rasional. 

Hanya personal branding dengan instrumen budaya semata yang ditampilkan. Seperti 

yang dikatakan Tunstall (1977) bahwa para elite berusaha mempengaruhi masyarakat 

dengan berbagai cara dan strategi, salah satunya dengan menggunakan budaya lokal 

yang kemudian dikemas dan dimodifikasi untuk menyebarkan personal branding nya. 

Koentjoroningrat dalam buku Falsafah Kepemimpinan Jawa karya Suwardi 

menjelaskan bahwa keterkaitan budaya dengan politik sangatlah erat, bahkan menjadi 

variable terpenting dan paling utama karena budaya politik suatu masyarakat 

dipengaruhi oleh nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat tersebut. Artinya, pemimpin 

yang dipilih oleh suatu masyarakat pastilah yang sesuai dengan gambaran ideal nilai 

budaya masyarakat tersebut tentang konsep pemimpin yang baik. untuk itulah, 

instrument budaya menjadi hal penting yang dipetakan oleh para calon pemimpin dalam 

kontestasi pemilihan pemimpin seperti pilkada jateng ini, agar mereka dapat 

membangun figur atau personal branding diri yang sesuai dengan yang diinginkan 

rakyat atau yang baik menurut nilai budaya masyarakat mereka. 

Apalagi dalam falsafah kepemimpinan Jawa, Suwardi (2013:8) mengatakan 

bahwa dalam budaya Jawa, pemimpin cenderung menonjolkan figur kepemimpinan 

dirinya dari pada sistem kepemimpinannya. Sehingga, membangun personal branding 



/ brand / figur personal pemimpin yang akan menjadi kandidat calon pemimpin lebih 

ditekankan oleh kandidat dibandingkan dengan menonjolkan sistem kinerja mereka jika 

menjadi pemimpin untuk mengatur dan mengelola masyarakat mencapai kemakmuran, 

keadilan, kesejahteraan dan sebagainya. 

Dalam kasus ini, Ganjar pun juga melakukan hal yang sama. Pada foto dan video 

yang diunggah di tiga akun milknya Ganjar lebih menonjolkan konstruksi personal 

branding dirinya yang sesuai dengan gambaran pemimpin ideal menurut masyarakat 

Jawa Tengah dibandingkan dengan menunjukkan sistem kinerja nya ketika menjadi 

pemimpin atau saat nanti sudah terpilih. 

Dari foto dan video yang diunggah Ganjar pada tiga akunnya, kebanyakan 

mengangkat tentang nilai-nilai kebudayaan Jawa. Mulai dari nilai budaya mengenai 

falsafah, moralitas, sikap, perilaku pemimpin Jawa ; kesenian Jawa ; kerajinan khas 

Jawa Tengah ; makanan khas Jawa Tengah ; hingga tempat wisata atau cagar budaya di 

Jawa Tengah.  

Foto dan video tersebut banyak diunggah di akun Instagram Ganjar untuk 

membangun persepsi dalam benak publik bahwa Ganjar adalah pemimpin yang sangat 

menjunjung tinggi nilai budaya dan kearifan lokal Jawa Tengah.  

Karl Marx dalam Evans mengatakan bahwa komodifikasi adalah proses 

menjadikan sesuatu (produksi) untuk kemudian diperjualbelikan, karena tidak ada nilai 

guna yang murni, yang ada hanya nilai jual yang di transaksikan dalam jual beli, bukan 

digunakan. Komodifikasi menggambarkan proses dimana sesuatu yang tidak memiliki 

nilai ekonomis berubah menjadi memiliki nilai ekonomis sehingga nilai pasar dapat 

menggantikan nilai sosial lainnya. Dan sebagai komoditas yang terpenting adalah 

memiliki daya jual, bukan memiliki nilai kegunaan. 

Dalam bagian ini peneliti ingin menjelaskan bahwa budaya Jawa dalam 

kontestasi pilkada jateng 2018 telah bergeser atau berubah nilai. Dari yang semula 

memiliki nilai guna membangun pola pikir, pola perilaku dan pola merasa dalam suatu 

masyarakat dengan landasan nilai tertentu, berubah menjadi sesuatu yang diperjual 

belikan / di transaksionalkan dalam pilkada selayaknya barang/komoditas dagang. 



Penjual adalah partai dan kandidat itu sendiri, yang memproduksi personal branding 

pemimpin yang telah disesuaikan dengan nilai budaya Jawa, dijual kepada masyarakat 

Jawa Tengah yang diposisikan sebagai pekerja sekaligus konsumen.  

Masyarakat Jawa Tengah diposisikan sebagai pekerja dapat dilihat melalui foto 

dan video yang diunggah Ganjar kebanyakan mengajak warga untuk berfoto bersama 

atau membuat video vlog bersama untuk membangun sensasi dan persepsi suasana yang 

akrab dan hangat antara calon pemimpin dengan rakyat yang akan dipimpin. Mereka 

semua bak foto model yang nantinya menjadi bintang iklan dalam Instagram Ganjar, 

namun mereka tidak diberikan upah, gaji, atau honor. Namun uniknya, mereka justru 

senang, bangga dan sukarela melakukannya. Dulu, calon pemimpin yang akan 

kampanye, selalu harus menyewa orang untuk membuat iklan kampanye baik foto 

maupun video yang akan ditampilkan di televisi, media cetak, dsb. namun kini, kandidat 

pilkada tidak perlu mengeluarkan ongkos untuk membayar orang menjadi model iklan 

kampanye mereka. Bahkan para warga atau masyarakatlah yang akan dengan senang 

hati dan sukarela untuk dijadikan model iklan kampanye para kandidat secara tidak 

langsung dan tanpa dibayar. Mereka (warga) yang mengejar-ngejar Ganjar dan 

meminta untuk berfoto atau membuat vlog bersama Ganjar. Padahal dengan begitu, 

secara tidak langsung Ganjar sudah dapat memproduksi foto atau video yang 

menpersonal brandingkan dirinya dekat dengan rakyat, sederhana, rendah hati dan 

sebagainya. Dengan kata lain, ada praktik mempekerjakan warga secara tidak langsung 

untuk kepentingan kampanye tanpa memberi keuntungan atau upah yang sesuai. 

Tidak hanya diposisikan sebagai pekerja, namun masyarakat Jawa Tengah juga 

diposisikan sebagai konsumen yang menjadi sasaran kampanye politik mereka. Foto 

dan video yang diproduksi tadi, adalah untuk membangun personal branding dalam 

persepsi masyarakat bahwa Ganjar adalah sosok pemimpin yang ideal untuk memimpin 

Jawa Tengah. 

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa telah terjadi praktik komodifikasi nilai 

dalam pilkada Jateng 2018 yakni dengan menggunakan nilai budaya menjadi nilai tukar 

transaksional kepada warga.  



Selain itu, dengan adanya komodifikasi budaya dalam pilkada Jateng ini, budaya 

yang seharusnya membangun identitas di dalam diri masyarakat, kini membangun 

identitas ganda di dalam tiap pribadi masyarakat, karena Ganjar dalam memasarkan 

personal branding nya tidak hanya mengunggulkan budaya lokal Jawa Tengah namun 

juga membangun identitas global. Sebagai contoh, Ganjar membangun personal 

branding pemimpin yang senang dengan ritual keagamaan, di daerah lain personal 

branding yang dibangun adalah dia menyukai budaya global seperti musik rock, dan 

dia juga melakukan upacara adat Jawa, dimana ketiga nilai budaya ini saling 

bertentangan satu sama lain. 

Hal inilah yang nanti akan memunculkan confused positioning atau 

kebingungan posisi. Karena semua segmen di bidik oleh Ganjar akhirnya personal 

brandingnya harus dilekatkan dengan banyak atribut yang memiliki value yang 

berbeda-beda yang justru membuat menjadi bingung. Itulah dampak yang ditimbulkan 

komodifikasi budaya dari personal branding yang dibuat Ganjar dalam Pilkada Jateng 

2018 melalui Instagram. 

Dari sini peneliti menyimpulkan bahwa personal branding Ganjar Pranowo 

melalui Instagram dalam Pilkada Jateng 2018 ternyata di satu sisi melakukan praktik 

komodifikasi budaya Jawa sebagai strategi membangun persepsi positif publik agar 

dapat meraih kekuasaan. Budaya Jawa hanya komoditas dalam pilkada yang diperjual 

belikan untuk sebuah kursi jabatan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


