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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

1 Pendahuluan 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pemilihan Umum Gubernur (Pilgub) merupakan salah satu pesta demokrasi 

rakyat yang diadakan untuk memilih seorang calon kandidat yang nantinya akan 

memimpin mereka selama lima tahun ke depan. Dalam pesta demokrasi ini, diharapkan 

para calon kandidat dapat berpartisipasi aktif memeriahkan pesta demokrasi dengan 

cara yang edukatif tanpa adanya upaya manipulasi kepada para pemilih. Hal ini 

bertujuan agar pemilu bisa terlaksana dengan baik sesuai asas demokrasi. 

Salah satu asas demokrasi dalam pemilu adalah calon kandidat haruslah 

memberikan ruang-ruang diskusi yang terbuka dan rasional dengan calon pemilih. Pada 

kenyataannya, strategi komunikasi kampanye politik sering kali manipulatif, tidak 

memberikan ruang diskusi terbuka. Positioning partai, program kebijakan partai dan 

kandidat serta branding (personal branding) partai dan kandidat dibuat sesuai dengan 
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keinginan, kebutuhan dan harapan masyarakat yang kemudian diistilahkan dengan 

praktik manipulasi karena tidak selalu sesuai dengan faktanya.  

Ada beberapa cara memanipulasi pemilih yakni dengan melakukan konstruksi 

personal branding pemimpin antara lain : personal branding imajinatif, kognitif, 

ideologis, dan salah satu cara yang sering kali dipakai untuk memanipulasi juga adalah 

personal branding yang dibangun dengan menggabungkan nilai kearifan lokal setempat 

(local wisdom).  

Nilai dianggap memiliki kandungan sebuah tekanan yang mampu mengubah 

tindakan seseorang di antara beberapa alternatif yang ada (Mulyana, 2004)1. Sebagai 

contoh, dalam memilih pemimpin, orang yang memiliki nilai agama yang kuat 

cenderung memilih pemimpin laki-laki dibanding perempuan. Karena menurut nilai 

budaya dan agama, pemimpin itu harus laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa nilai 

budaya dapat mempengaruhi sikap, perilaku dan keputusan seseorang dalam bertindak, 

meskipun seseorang berada di antara beberapa alternatif yang semuanya 

menguntungkan. Nilai merupakan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi perilaku 

manusia. Nilai juga menjadi acuan atas bagaimana hidup yang ideal dan terbaik bagi 

masyarakat karena membawa paradigma realitas sosial yang diinginkan dan dihormati 

oleh masyarakat. 

Di dalam pemasaran politik pun, nilai budaya masyarakat turut di petakan untuk 

kemudian menjadi bahan dalam pembuatan produk politik berupa positioning, program, 

dan personal branding kandidat partai. Menurut Lees-Marshment’s (2001) pemasaran 

politik berbasis pada pasar (pemilih) mendesain cara dengan menyesuaikan permintaan, 

kebutuhan, keinginan dari pemilih. Untuk membuat strategi kampanye politik perlu 

mengidentifikasi segmentasi dan target berdasarkan empat hal : 1) geografis, 2) 

                                                             
1 Mulyana, R. 2004. Mengartikulasikan Pendidikan Nilai. Bandung : Alfabeta 
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behavioristik, 3) demografis, 4) psikografis (Bannon (2004) & Smith & Saunders 

(1990) 5) Sosio-Budaya (Firmanzah,2007). Pemetaan terhadap lima hal ini bertujuan 

sebagai bahan untuk membuat produk politik yang mana salah satunya adalah personal 

branding kandidat agar sesuai dengan nilai kearifan lokal yang ada di daerah sasaran 

yang menjadi target pemasaran. Sehingga, dalam strategi kampanye politik nilai 

kearifan lokal dipakai untuk membangun produk dalam hal ini personal branding calon 

pemimpin yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh pemilih.  

Dalam pemilu presiden 2014 Jokowi sebagai calon presiden menampilkan 

personal branding sebagai orang Jawa (Irawanto, Philip & Ryan, 2011; Syamsuddin, 

1993 ; Freeland, 2007)), dan Islam (Syamsuddin, 1993). Hal ini dilakukan untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia yang memiliki nilai lokalitas seorang 

pemimpin haruslah bersuku Jawa, beragama Islam. Hal ini berbeda dengan personal 

branding Jokowi saat pilkada DKI Jakarta. Jokowi yang bersuku Jawa turut 

menampilkan sosok yang mengadopsi nilai budaya betawi dalam menjalankan 

kehidupannya seperti menggunakan pakaian khas betawi dalam setiap kampanye ke 

masyarakat Jakarta. Termasuk Basuki Tjahja Purnama (Ahok) yang merupakan orang 

asli Bangka Belitung ikut memakai pakaian adat betawi dan menjalin silaturahmi 

dengan para tokoh betawi saat berkampanye dengan Jokowi dalam pilkada Jakarta. 

Ridwan Kamil sering menampilkan di media sosial sebagai sosok bersuku sunda, taat 

menjalankan ibadah dalam agama Islam, dan gemar melestarikan budaya Jawa Barat.  

Setiap nilai kearifan lokal daerah yang diangkat menjadi strategi pembentukan 

personal branding pemimpin dalam kampanye yang berbeda-beda menyesuaikan 

kondisi nilai budaya daerahnya. Seperti yang di paparkan di atas, daerah DKI Jakarta 

dengan Jawa Barat memiliki strategi yang berbeda khususnya dalam membangun 

personal branding kandidat. Di DKI Jakarta, Anies dan Sandiaga mengangkat budaya 
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betawi dalam cara berpakaian mereka, seni yang mereka sukai yakni lenong dan ondel-

ondel, menjalin komunikasi dengan komunitas betawi untuk membangun personal 

branding peduli terhadap budaya betawi. Begitupun dengan yang ada di Jawa Tengah, 

banyak tokoh politik yang menggunakan seni wayang sebagai media kampanye dan 

membangun personal branding pemimpin dengan menyisipkan nilai pemimpin yang 

ideal melalui cerita wayang yang dibawakan sang dalang (Pramudibyanto). Meskipun 

pemilihnya mayoritas suku Jawa namun Jawa Tengah memiliki kondisi geografis, 

behavioristik, demografis dan psikografis yang berbeda dengan daerah Jawa Barat, 

Jawa Timur, Jogjakarta dan DKI Jakarta. Sehingga, calon pemimpin Jawa Tengah 

tentunya memiliki strategi membangun personal branding yang memiliki kekhasan 

tersendiri melalui budaya yang dimilikinya. 

Dalam komunikasi pemasaran politik (kampanye), untuk bisa mentransfer 

personal branding pemimpin yang berbasis kearifan lokal kepada khalayak publik 

dibutuhkan suatu media yang juga merupakan ruang publik. Salah satu media distribusi 

kampanye yang sering digunakan saat ini adalah media sosial yakni Facebook, Twitter, 

Instagram, dan sebagainya. Namun media sosial Twitter dan Facebook lebih digunakan 

untuk melakukan dialog sedangkan Instagram lebih sering digunakan untuk 

membangun konstruksi personal branding melalui foto dan video aktifitas mereka 

berkampanye yang diunggah di akun Instagramnya dan disebar kepada follower. 

Penelitian wodak menyampaikan bahwa masa kini, di era 2.0 hingga 4.0, personal 

branding tidak hanya dibangun melalui media below the line yang membutuhkan waktu 

yang sangat lama dan mengeluarkan banyak biaya. Media sosial menjadi jawaban 

sekaligu alat bagi para politisi untuk bisa membangun personal branding secara cepat, 

massive, dan praktis. Bahkan media sosial dikomodifikasi untuk online personal 

branding  para politisi guna meraih kekuasaan. 
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Dalam praktiknya, seringkali media sosial tak terkecuali Instagram dirubah 

menjadi ruang privat yang berfungsi sebagai alat untuk memanipulasi publik melalui 

kontruksi personal branding diri kandidat sehingga tercipta persepsi yang positif dari 

khalayak publik sebagai konsumennya. Oleh karena itu, dalam penelitian ini ingin 

mengulas bagaimana strategi personal branding kandidat yang menggunakan nilai 

kearifan lokal melalui media Instagram sebagai media kampanye. 

Dalam penelitian ini, penulis akan mengulas tentang Ganjar Pranowo selaku 

pertahana yang maju kembali dalam pilkada Gubernur Jateng 2018.  Ganjar Pranowo 

adalah salah satu calon Gubernur dalam Pilkada serentak 2018 yang menggunakan 

strategi media sosial sebagai alat manipulasi publik guna membangun personal 

branding dengan nilai kearifan lokal Jawa Tengah. Dalam strategi pilgub periode 2013-

2018, Soetomo menyatakan bahwa strategi tim sukses Ganjar-Heru salah satunya 

membuat strategi kampanye menggunakan kearifan lokal yakni Adat Jawa dan 

menggunakan media sosial. Dan pada periode sebelumnya, strategi personal branding 

dengan nilai kearifan lokal tersebut berhasil membuat Ganjar terpilih menjadi Gubernur 

Jawa Tengah periode 2013-2018. Jika kita mengamati, strategi personal branding 

Ganjar pada tahun 2013-2018 lebih sering menonjolkan sosok pemimpin yang 

sederhana, kerja keras, merakyat. Namun jarang dibalut dengan nuansa adat Jawa 

seeprti penggunaan baju batik, tampil dalam pentas pewayangan, menari tarian adat 

Jawa Tengah, berlibur di tempat wisata Jawa Tengah maupun di kuliner khas Jawa 

Tengah.  

Namun, dalam kampanye kali ini, Ganjar kerap kali menampilkan di dalam foto-

foto Instagramnya yakni foto yang menonjolkan nilai kearifan lokal jawa tengah, seperti 

keseniannya, makanannya, tarian, tempat wisata, pakaian, hingga nilai falsafah dalam 

kepemimpinannya. Di dalam Instagramnya, dalam satu hari, Ganjar bisa mengunggah 
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2-3 foto yang berkaitan dengan budaya Jawa. Dan foto yang sama juga di unggah di 

akun kampanye selainnya. 

Tidak hanya itu, budaya kaum santri jawa juga banyak ditonjolkan oleh Ganjar 

dalam Instagramnya, seperti sowan kepada Kyai, sholawatan, juga banyak ditampilkan 

untuk membangun personal branding yang berbeda di banding tahun sebelumnya. 

Hampir setiap hari Ganjar menggunggah foto sedang sowan dengan Kyai dan sedang 

kampanye ke pondok pesantren sambil menyanyikan lagu sholawat.  

Meskipun Ganjar adalah orang yang lahir di Karang Anyar Jawa Tengah, 

namun, ada beberapa budaya kota lain di Jawa Tengah yang bukan daerah asalnya, yang 

digunakan untuk membangun Personal branding seperti makanan khas kota-kota di 

Jawa Tengah, tarian centini dan kuda lumping. Penggunaan budaya sebagai alat 

legitimasi politik sehingga persepsi positif yang terbangun inilah yang menjadikan hal 

ini menarik untuk diteliti. Selain itu, adanya perbedaan strategi personal branding yang 

membuat penulis juga tertarik untuk meneliti hal ini. Dari sinilah, penulis ingin meneliti 

mengenai bagaimana strategi personal branding Ganjar Pranowo yang menggunakan 

nilai kearifan lokal Jawa melalui media sosial Instagram dalam Pilgub Jateng 2018 ini. 

Penelitian ini ingin melihat bagaimana strategi personal branding Ganjar 

Pranowo yang menggunakan nilai-nilai kearifan  lokal Jawa Tengah melalui Instagram 

dalam Pilgub Jateng 2018 mampu memanipulasi publik atau pemilih. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Untuk dapat melihat bagaimana strategi nilai kearifan lokal sebagai personal 

branding Ganjar Pranowo di Instagram dalam Pilgub Jateng 2018, maka peneliti perlu 

menjawab pertanyaan berikut: 1) Bagaimana teks Instagram Ganjar menggunakan nilai 

kearifan lokal sebagai personal branding diri saat Pilgub Jateng 2018? , 2) Bagaimana 
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Ganjar memproduksi nilai kearifan lokal Jawa Tengah sebagai pesan politik untuk 

membangun personal branding dalam Pilgub 2018? 3) Bagaimana keterkaitan nilai 

kearifan lokal sebagai personal branding dengan praktek kekuasaan dalam Pilgub 

2018? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk : 1) mengidentifikasi strategi personal branding 

Ganjar Pranowo yang mengangkat nilai kearifan lokal melalui media sosial Instagram 

dalam Pilgub Jateng 2018, 2) mengetahui proses produksi personal branding tersebut, 

dan 3) mengetahui keterkaitan nilai kearifan lokal sebagai personal branding dengan 

praktek kekuasaan dalam Pilgub 2018. 

 

1.4 Signifikansi Penelitian 

1.4.1 Signifikansi Akademis 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan khasanah keilmuwan 

pada teori pemasaran politik dalam membangun personal branding di media 

sosial Instagram dengan nilai kearifan lokal. 

 

1.4.2 Signifikansi Praktis 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sudut pandang baru kepada para 

praktisi politik dalam melakukan pemasaran politik yang lebih demokratis dan 

edukatif dengan menggunakan media sosial Instagram dan mengintegralkan 

dengan nilai kearifan lokal daerah. 
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1.4.3 Signifikansi Sosial 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan wawasan kepada 

masyarakat selaku pemilih sehingga lebih rasional dalam memilih kandidat. 

 

1.5 Kerangka Teoritis  

1.5.1 State of The Art  

Penelitian ini di awali dengan penelitian Maria Amarianaki dalam Tesisnya 

yang berjudul “Personal Branding by Politicians: Investigating The Effect Of 

Personalized Communication As A Personal Branding Strategy Used By Politicians To 

Influence Individuals ‘Intention To Value”. Penelitian ini membahas mengenai 

pentingnya bagi seorang politisi melakukan komunikasi personal sekaligus 

membangun personal branding kepada pemilih melalui media sosial guna 

meningkatkan elektabilitas. Dengan metode kuantitatif dan responden yang mayoritas 

orang Yunani, didapatkan hasil yang menunjukkan bahwa peningkatan pilihan pemilih 

sangat dipengaruhi personal branding yang di bangun politisi dengan komunikasi 

personal melalui media sosialnya. Dari sinilah peniliti ingin mendalami bagaimana 

variasi strategi personal branding politisi khususnya di konteks perpolitikan Negara 

Indonesia spesifiknya Provinsi Jawa Tengah. 

Menurut kajian pustaka berjudul “ INTEGRASI DAN INTERNALISASI 

NILAI KEARIFAN LOKAL DALAM PROPAGANDA KAMPANYE POLITIK 

DAN PERSONAL BRANDING DIRI “ karya Hascaryo Pramudibyanto. Pramudibyanto 

menemukan bahwasannya para kandidat maupun tokoh politik masih sangat jarang 

mengintegrasi dan menginternalisasikan nilai kearifan lokal dalam propaganda 

kampanye politik dan personal branding. Dalam penelitian ini, yang dimaksud nilai 

kearifan lokal adalah nilai budaya jawa yang diangkat melalui seni budaya wayang. 
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Para politisi masih kurang mampu membuat pesan politik yang mampu mengangkat 

personal branding calon pemimpin dalam kampanye melalui nilai yang dimasukkan 

melalui wayang oleh dalang. Kalau pun ada yang memasukkan nilai budaya jawa 

mengenai pemimpin, politik dan demokrasi, mereka kurang mampu mengemas pesan 

politik dengan baik sehingga kurang terinternalisasi dengan baik pula oleh para pemilih. 

Dari penelitian inilah, peneliti ingin melihat bagaimana strategi kampanye 

politik calon kandidat pilgub yang ada di Jawa Tengah yakni Ganjar Pranowo dalam 

membangun personal brandingnya yang berusaha mengintegralkan nilai kearifan lokal 

budaya Jawa Tengah yang disalurkan melalui media sosial Instagram. Apakah dalam 

konteks pilkada Jateng ini semakin menguatkan temuan Pramudibyanto ataukah justru 

menemukan temuan baru dalam dunia perpolitikan Indonesia khususnya dalam strategi 

pembangunan personal branding di pemilih Jawa. Dalam melihat realitas kampanye 

politik ini nantinya, peneliti menggunakan paradigma kritis dan teori marketing 

communication campaign. 

Di dalam penelitian Maria, politisi menggunakan media sosial twitter dalam 

membangun personal branding nya, padahal di masa kini telah ada media sosial  

Instagram yang juga sedang trend digunakan sebagai alat komunikasi personal 

sekaligus membangun personal branding seperti penelitian Rama Kertamukti yang 

berjudul Instagram dan Pembentukan Personal branding (Studi Kualitatif Komunikasi 

Visual dalam Pembentukan Personal Karakter Account Instagram @basukibtp). 

Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan paradigma dan 

tradisi kritis sehingga teori yang digunakan adalah teori komunikasi dramaturgi. Dari 

penelitian ini ditemukan bahwa Ahok adalah sosok pemimpin yang sedang memainkan 

perannya di depan rakyat yang sedang ia pimpin dengan menampilkan personal 
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branding pemimpin yang cerdas, percaya diri, jujur, determinative dan interaktif 

melalui akun Instagramnya.  

Oleh karena itu, dalam penelitian ini penelitia tidak meneliti media sosial 

Twitter melainkan lebih fokus pada Instagram. Perbedaan penelitian ini dengan 

penelitian yang akan dibuat Rama adalah pada subjek penelitiannya yakni akun sosial 

media Ganjar yang ditelaah menggunakan teori marketing communication campaign 

dengan pendekatan paradigma kritis. Persamaannya adalah membahas personal 

branding melalui akun media sosial Instagram serta metode penelitian kualitatif. 

Posisi peneliti dalam penelitian ini adalah ingin mengidentifikasi strategi 

personal branding politisi (Ganjar) dalam Pilkada Jateng 2018 yang menggunakan 

akun Instagram sebagai alat membangun komunikasi personal kepada calon pemilih 

yang juga berusaha mengangkat kearifan lokal Jawa Tengah, yang di lihat dari sudut 

pandang kritis dengan metode CDA dan kaca mata teori marketing communication 

campign. 

 

1.5.2 Paradigma Penelitian 

Manakala kita ingin melakukan pengkajian terhadap bidang komunikasi, kita 

dihadapkan pada banyaknya teori komunikasi yang ada. Pemilihan teori komunikasi 

yang ada tentunya memerlukan pendasaran yang ilmiah yakni paradigmaa atau cara 

pandang peneliti terhadap sifat realitas (ontologi), cara mendapatkan pengetahuan 

(epistemologi), dan aksiologinya.Paradigmaa menawarkan beberapa cara bagi peneliti 

untuk memahami dan meneliti realitas. Itulah yang membuat peneliti memilih teori-

teori komunikasi dan pada akhirnya membangun suatu paradigmaa baru dalam 

penelitiannya. 
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Menurut James White dan David Klein (2002), terdapat tiga aliran paradigmaa 

peneliti dalam kajian ilmu komunikasi yakni positivistik, interpretif, dan kritis. 

Littlejohn menambahkan satu paradigma yakni konstruktivisme.  

Paradigmaa yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigmaa kritis yakni 

paradigmaa yang memandang bahwa ilmu tidak mungkin ada tanpa adanya ideology 

(Bochner,1985).  

Penelitian ini menggunakan paradigmaa kritis karena penelitian ini masih 

berkaitan dengan menganalisa wacana yang berkaitan dengan kekuasaan yakni hendak 

mengidentifikasi teks yang diproduksi Ganjar selaku pertahana guna membangun 

personal branding diri dalam rangka meraih kekuasaan pada pilgub Jateng 2018.  

 

1.5.3 Tradisi 

Dalam penelitian ini yang digunakan adalah tradisi kritis. Tradisi kritis 

mempercayai bahwa mereka yang memiliki kekuasaan membentuk pengetahuan dalam 

arti bahwa pekerjaan mereka adalah untuk mempertahankan kondisi yang sudah ada 

(status quo) (West&Turner, 2008). Teks yang ada di akun media sosial Instagram 

Ganjar menjadi hal yang diteliti mengenai makna yang terkandung di baliknya serta 

bagaimana pengaruhnya ke dalam kehidupan sosial di masyarakat dalam membangun 

Personal branding diri di benak masyarakat dalam kampanye pilgub Jateng 2018. 

 

1.5.4 Teori dan Konsep 

Pada bagian ini, penulis akan menjelaskan mengenai teori yang melandasi 

penelitian ini untuk membantu menganalisa teks wacana yang diteliti yakni Instagram 

Ganjar Pranowo untuk mengetahui personal brandingnya saat pilgub Jateng 2018. 
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Untuk mengkaji bagaimana strategi personal branding Ganjar Pranowo dengan 

nilai kearifan lokal melalui Instagram dalam pilgub Jateng 2018, maka kita perlu 

memahami terlebih dahulu konsep personal branding, strategi komunikasi pemasaran 

politik atau Marketing Communication Campaign (MCC), hegemoni budaya dan 

budaya politik. Teori personal branding digunakan untuk mengulas strategi 

membangun branding Ganjar. Teori MCC berfungsi untuk menganalisa strategi 

pemasaran politik (dalam hal ini personal brandingnya) yang dilakukan Ganjar melalui 

Instagram kepada pemilih Jawa Tengah. Teori hegemoni budaya untuk mengulas 

tentang hegemoni kekuasaan politik yang menjadikan budaya sebagai alat meraih 

kekuasaan dalam pilkada Jateng 2018 ini melalui upaya manipulasi teks wacana di 

Instagram. Dan teori budaya politik untuk mengulas tentang strategi budaya politik 

yang digunakan Ganjar untuk memasarkan personal branding nya agar dapat diterima 

pemilih Jawa Tengah, sehingga menghasilkan persepsi positif tentang dirinya. 

 

1.5.4.1 New Media (Instagram) dalam Pilgub Jateng 2018 

Di era new media kini, para politisi mengerti betul para pemilihnya, akan dapat 

membuat strategi komunikasi yang efektif efisien sesuai dengan keinginan pemilih 

(Marshment, 2009, p.170). Apalagi new nedia adalah sebagai informasi dan teknologi 

komunikasi yang sesuai konteks sosial masa kini dimana pengguna internet mayoritas 

anak muda (Lievrouw, 2013, p.6) sehingga berpotensi memperluas pasar atau segmen 

anak muda bagi para politisi (Marshment, 2009; p. 170). 

Instagram adalah salah satu aplikasi new media  yang berfungsi untuk berbagi 

foto dan video kepada follower yang kita miliki, yang bisa dilakukan kapanpun, 

dimanapun dan oleh siapapun. Nama Instagram berasal dari insta yang memiliki arti 

instant, dan gram berasal dari kata telegram, sehingga arti Instagram adalah 
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membagikan foto atau video kepada orang lain yang menjadi anggota dari akunnya 

secara cepat. Keunikan Instagram adalah foto dengan model persepsi, tampil seolah 

seperti kamera polaroid dan Kodak instamatic yang berbeda dengan foto kebanyakan 

yang menggunakan ukuran rasio 4:3. Banyak orang yang menggunakan Instagram 

karena pengguna bisa mengupload foto atau videonya tidak hanya ke anggota akunnya 

saja, melainkan juga bisa di bagikan kea kun facebook dan twitternya. Artinya, network 

atau jaringan juga menjadi kelebihan dari Instagram, mampu menyebarkan foto dan 

video secara luas dalam waktu yang singkat. Serta terdapat aplikasi yang dapat 

memperbaiki tampilan foto atau video agar bisa tampak lebih baik lagi. Melihat sifat 

dan karakteristik Instagram, bisa disimpulkan bahwa Instagram dapat membantu 

seseorang membangun personal branding nya. Karena personal branding merupakan 

hasil evaluasi dalam diri seseorang berdasarkan persepsi dan pemahaman terhadap 

gambaran yang telah diolah, diorganisasikan, dan disimpan dalam benak seseorang. 

Melalui pendapat orang, kesan atau respon orang lain, kita bisa melihat personal 

branding seseorang terhadap suatu objek. Dan personal branding yang ditangkap 

seseorang bisa kaya akan makna atau bahkan sederhana, yang itu bisa berbeda-beda 

antara satu penangkapan orang dengan orang lainnya. Bergantung pada pengalaman 

dan jalan pikiran asosiatif mereka juga. Sehingga, persepsi pemilih dapat dibentuk oleh 

kandidat melalui foto atau video yang dia tampilkan di Instagramnya guna membentuk 

personal branding tertentu yang diharapkan kandidat sesuai dengan nilai budaya lokal 

setempat daerah pemilihannya. 

 

1.5.4.2 Online Personal Branding 

Ketika seorang kandidat mengikuti kontestasi pemilu, maka tim kampanye akan 

membuat serangkaian strategi pemasaran politik kandidat termasuk bagaimana strategi 
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mengkomunikasikan personal branding yang akan di bangun untuk kandidat yang akan 

dipasarkan yang dikenal dengan istilah marketing communication and campaign 

(MCC). 

Sebelum membahas MCC, maka terlebih dahulu akan kita pahami mengenai 

personal branding karena MCC ini dibuat dalam rangka memasarkan personal 

branding kandidat.  

 

1.5.4.2.1 Pengertian Personal Branding 

Personal branding online dapat didefinisikan sebagai “bagaimana cara 

seseorang menampilkan dirinya dan representasi dirinya menjadi jejak digital yang 

menjadi ciri khas orang tersebut” (Lampel & Bhalla, 2007, p. 441 dalam Asmarianaki, 

2017, p. 4). Personal branding online banyak digunakan oleh para politisi untuk 

melakukan promosi kepada publik yang menggunakan media sosial tentang 

kelebihannya, kualifikasinya dan keunikannya (Kaputa, 2005 dalam Asmarianaki, 

2017, p. 4). Tindakan membuat personal branding online tersebut termasuk dalam 

menghasilkan nama dan gambar yang unik di benak publik, terutama melalui praktik 

periklanan, adalah ciri-ciri branding, dan berfokus pada membangun kehadiran yang 

dominan dan berbeda dalam pasar, untuk mempertahankan dan menarik pelanggan 

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

Menurut Rubinstein dan Griffiths (2001) personal branding secara signifikansi 

lebih tinggi jika dibangun secara online. Hal ini terutama disebabkan oleh banyaknya 

peluncuran situs baru setiap hari, banyaknya internet koneksi dan pembelian berlimpah 

yang dilakukan secara online oleh individu. Inilah signifikansi dunia online yang 

mengedepankan pandangan bahwa branding online telah menjadi alat penting bagi 

politisi untuk mengomunikasikan sudut pandang mereka, untuk menginformasikan 
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kepada warga dan oleh banyak orang dianggap sebagai landasan kampanye yang sukses 

(Kruikemeier, van Noort, Vliegenthart, & de Vreese, 2013 dalam Asmarianaki, 2017, 

p. 4). 

Branding pribadi online melibatkan perebutan dan promosi aset dan keunikan 

seseorang untuk mendapatkan target audiens (Kaputa, 2005; Schwabel, 2009; 

Shepherd, 2005 dalam Asmarianaki, 2017, p. 4). Meskipun kadang-kadang 

mendapatkan audiens adalah tujuan personal branding, namun tidak terbatas di sana; 

motivasi bagi individu untuk membranding diri sendiri termasuk membangun 

pertemanan, berkencan, atau untuk mengekspresikan diri (Shepherd, 2005 dalam 

Asmarianaki, 2017, p. 4). Banyak pendukung personal branding yang melihat 

prosesnya mirip dengan online branding (Kaputa, 2005; Schwabel, 2009 dalam 

Asmarianaki, 2017, p. 4), yang dimulai dengan mendefinisikan identitas merek dan 

kemudian secara aktif mengkomunikasikannya ke pasar melalui positioning merek. 

Penelitian lain telah menunjukkan bahwa personal branding secara online dari 

para politisi memainkan peran penting dalam mempengaruhi sikap publik, membangun 

kredibilitas yang dirasakan publik dan memunculkan niat untuk memilih. Dikatakan 

bahwa itu bisa merangsang individu yang tidak aktif secara politis (Barber, 2001 dalam 

Asmarianaki, 2017, p. 4) atau lebih lanjut merangsang orang yang aktif (Polat, 2005 

dalam Asmarianaki, 2017, p. 4). Lebih banyak warga sekarang menggunakan media 

sosial untuk tetap mendapat informasi tentang politik, membentuk opini dan, secara 

umum, aktif dalam partisipasi mereka sebagai manusia politik (Howard, 2006 dalam 

Asmarianaki, 2017, p. 4).  

Membangun personal branding  yang baik membutuhkan dua hal, yakni entitas 

yang mudah dikenali dan menjanjikan nilai tertentu (Nicolino, 2004; 153 dalam 

Syaifudin, 2013; 122). Entitas adalah eksistensi dalam diri seseorang yang khas dan 
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berbeda dengan brand pesaing, sedangkan yang dimaksud dengan menjanjikan nilai 

adalah menjanjikan suatu nilai manfaat yang dapat diperoleh dari brand yang dapat 

dirasakan audiensnya (Nicolino, 2004; 153 dalam Syaifudin, 2013; 122) 

 

1.5.4.2.2 Model PDB (Positioning, Differentiation, and Brand) 

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). 

 

1.5.4.3 Marketing Communication Campign 

Setelah personal branding dibuat, barulah kita membuat strategi komunikasi 

pemasarannya yang diitilahkan MCC. MCC adalah komunikasi pemasaran yang 

dilakukan pada saat kampanye untuk memasarkan partai atau kandidat kepada pemilih 

agar mendapat dukungan. MCC diperlukan dalam pemasaran politik khususnya 

kampanye untuk mencapai beberapa tujuan : 1) meningkatkan personal branding diri 

kandidat, 2) merepresentasikan sosok partai & kandidat, 3) meyakinkan pemilih 

terhadap sudut pandang atau personal branding yang dibangun, 4) membuat informasi 

mengenai partai & kandidat menjadi lebih jelas, 5) melawan opini negatif dari pihak 
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oposisi, 6) mengedukasi dan menginformasikan partai & kandidat kepada pemilih, 7) 

meningkatkan dukungan dari sebagian masyarakat terhadap undang-undang tertentu, 8) 

membuat agenda setting tentang isu politik yang akan diangkat ke masyarakat selaku 

pemilih, 9) meningkatkan dukungan untuk posisi referendum (Lees-Marshment, 2002). 

Untuk meraih tujuan tersebut yang mana salah satunya adalah meningkatkan personal 

branding kandidat, mengedukasi dan memberikan informasi kepada pemilih agar 

mendukung kandidat, MCC menggunakan market intelligence untuk melakukan 

pemetaan terhadap segmentasi pasarnya. Hal ini dilakukan untuk dapat menyesuaikan 

produk dalam hal ini personal branding kandidat agar sesuai dengan kebutuhan dan 

keinginan pemilih. Oleh karenanya, terdapat beberapa jenis segmentasi yakni : 1) 

geografis, 2) demografis, 3) behavioristik, 4) psikografis, dan 5) sosio kultural. 

 

1.5.4.4 Budaya Politik 

Menurut Almond dan Verba, Budaya politik adalah dimensi psikologis dari 

sistem politik, bukanlah lagi sistem nilai normatif yang dianut masyarakat melainkan 

perilaku politik masyarakat tertentu yang dilakukan terus menerus (dibiasakan) dan 

diwariskan ke generasi setelahnya atas landasan nilai tertentu. 

Clifford Geertz (2014) membagi budaya politik di Jawa menjadi tiga kelompok: 

1) Budaya Politik Abangan, 2) Budaya Politik Santri, dan 3) Budaya Politik Priyayi. 

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 
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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. 

 

1.5.4.5 Hegemoni Budaya 

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. 

Menurut filsafat Marxis, hegemoni budaya adalah dominasi penguasa terhadap 

masyarakat dengan memanipulasi budayanya sehingga pandangan masyarakatnya 

menjadi berubah sesuai dengan ide penguasa tanpa adanya paksaan. 
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 Antonio Gramsci melahirkan pemikiran hegemoni budaya ini dari pemikiran 

hegemoni kelas ekonomi Marxisme. Namun ia melihat lebih luas lagi dalam hal kelas 

sosial. Gramsci melalui konsep hegemoni budaya mengusulkan kepada proletariat 

untuk menyelediki lebih lanjut akar filosofis dari setiap norma budaya yang ditanamkan 

oleh penguasa (borjuis) karena bisa jadi penanaman nilai norma budaya tersebut adalah 

upaya intervensi menanamkan norma yang dikehendaki penguasa kepada proletar 

secara alami dan tak terhindarkan melalui dominasi budaya menggunakan perangkat 

ISA budaya seperti kesenian, olahraga, nilai norma tradisi, dan lain-lain. 

 

 

 

Bagan 1 Bagan Alur Teori dan Konsep 
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1.6 Operasionalisasi Konsep Penelitian 

1.6.1 Definisi Konseptual 

Secara konseptual penelitian ini ingin meneliti bagaimana strategi personal 

branding Ganjar dengan nilai kearifan lokal melalui Instagram dalam pilgub Jateng 

2018. 

Pemasaran politik adalah strategi kampanye politik untuk membentuk 

serangkaian makna politis tertentu di dalam pikiran para pemilih. Istilah pemasaran 

pada mulanya adalah konsep yang sering digunakan di dalam dunia bisnis. Dikatakan 

sebagai aplikasi prinsip pemasaran dalam kampanye politik yang beraneka ragam 

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

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

pemerintah, pelobi, kelompok tertentu yang bisa digunakan untuk mengarahkan opini 

publik pada ideologi mereka. (Soetomo, 2014:57). Artinya, penelitian ini akan 

mengidentifikasi bagaimana cara Ganjar dalam membangun serangkaian makna politis 

melalui akun media sosialnya agar bisa tertanam dalam benak pemilih. 

Marketing communication campign (MCC) adalah strategi komunikasi 

pemasaran politik pada saat kandidat atau partai melakukan kampanye.  

Personal branding diri atau personal branding adalah seni dalam menarik dan 

memelihara lebih banyak klien dengan cara membentuk persepsi publik secara aktif 

(Montoya, 2006 : 81). Artinya, ini merupakan proses seseorang menggunakan dirinya 

sebagai sebuah produk yang akan dijual kepada khalayak. Jika dalam konteks penelitian 

ini maka Ganjar menjadikan dirinya sebagai produk kepada masyarakat Jawa Tengah. 

Maka Ganjar membangun sosok dirinya agar bisa membangun persepsi positif kepada 

publik. 
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Media sosial adalah media baru yang digunakan masyarakat untuk bisa 

melakukan interaksi di dunia digital atau maya menggunakan jaringan internet 2.0 

dengan karakteristik interaktif dan membangun jaringan sehingga bisa melakukan 

interaksi melalui media tersebut. Media sosial yang dimaksud disini adalah 

Instagram.Artinya, Ganjar akan menyebarkan sosok personalnya melalui media sosial 

agar bisa membangun jaringan yang luas dan berinteraksi langsung dengan publik 

sehingga sosok yang dibangun semakin kuat. 

Instagram adalah aplikasi yang menggunakan jaringan internet 2.0 yang 

berfungsi membagikan foto kepada pengikutnya (follower) dan dapat saling 

berkomentar antar sesame. Nama Instagram sendiri berasal dari insta dan gram, “insta” 

yang berasal dari kata instant dan “gram” yang berasal dari telegram, dapat 

disimpulkan dari namanya yang berarti menginformasikan atau membagikan foto 

kepada orang lain dengan cepat. Salah satu yang unik dari Instagram adalah foto yang 

berbentuk persegi, ini terlihat seperti kamera Polaroid dan kodak Instamatic bukan 

seperti foto umumnya yang menggunakan rasio 4:3.Instagram dapat diartikan 

menampilkan dan menyampaikan informasi berupa foto atau gambar secara cepat lewat 

aplikasi yang dapat diakses oleh orang lain. Tentunya, agar dapat menggunakan aplikasi 

Instagram, selain meng-install melalui Play Store milik Google atau Apple Store, sobat 

perlu terhubung terlebih dahulu dengan koneksi internet. 

Kearifan lokal (local wisdom) adalah Falsafah hidup, ilmu pengetahuan, tata 

cara menjalani kehidupan di suatu masyarakat lokal tertentu untuk bisa memenuhi 

kebutuhannya dan memecahkan masalahnya (Fajarini, 2014:123). Sedangkan menurut 

Rahyono (2009),  kearifan lokal adalah kecerdasan manusia yang dimiliki kelompok 

etnis tertentu yang diperoleh dari masyarakat. Artinya, pengalaman ini terikat konteks 

masyarakat tertentu sehingga bersifat unik dan dapat membangun identitas etnis 
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tersebut. Maka, yang di maksud kearifan lokal Jawa Tengah adalah falsafah hidup, ilmu 

pengetahuan, dan tata cara hidup orang Jawa Tengah yang telah diturun-temurunkan di 

Jawa Tengah guna memecahkan masalah hidup mereka dan memenuhi kebutuhan 

hidup mereka. 

Pemilihan Gubernur Jawa Tengah 2018 adalah pesta demokrasi rakyat Jawa 

Tengah yang akan dilakukan pada Juni 2018 untuk memilih Kepala Daerah atau 

Gubernur Provinsi Jawa Tengah yang dilakukan serempak di semua wilayah di Jawa 

Tengah. Pemilihan ini memilih Gubernur baru yang akan menjabat selama 2018-2023. 

Dilakukan dengan cara memilih langsung personal yang menjadi kandidat calon 

Gubernur bukan partai. Artinya, penelitian ini meniliti akun media sosial Ganjar saat 

digunakan dalam konteks pemilu Gubernur 2018. 

1.6.2 Definisi Operasional 

Definisi konseptual dikembangkan menjadi definisi operasional yang 

merupakan penjabaran: pemasaran politik, personal branding, media sosial, kearifan 

lokal, pemilihan Gubernur 2018. 

Pemasaran politik adalah cara Ganjar Pranowo menarik hati pemilih yang 

berada di Jawa Tengah dengan menggunakan produk personal branding nya dan 

menggunakan media sosial sebagai media promosinya. 

Personal branding atau personal branding adalah personal branding pribadi 

Ganjar Pranowo yang dibangun kepada warga Jawa Tengah melalui teks di media sosial 

Instagram untuk menanamkan kesan positif kepada Ganjar sehingga mereka mau untuk 

memilih Ganjar pada Pilgub Jawa Tengah 2018. 

Media sosial adalah media yang digunakan Ganjar sebagai alat mempromosikan 

personal brandingnya kepada seluruh warga Jawa Tengah yang menjadi peserta 
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pemilihan Gubernur Jawa Tengah 2018. Adapun media sosial yang dimaksud disini 

adalah media Instagram. 

Kearifan lokal adalah budaya yang khas di Jawa Tengah yang menjadi identitas 

atau karakter dari Jawa Tengah, bisa berupa pandangan akan sosok pemimpin, 

kesenian, makanan khas, hasil kerajinan dan sebagainya. 

Pemilihan Gubernur Jawa Tengah 2018 adalah kegiatan rakyat Jawa Tengah 

untuk mengadakan pesta demokrasi rakyat dengan memilih langsung calon Gubernur 

Jawa Tengah yang sesuai dengan pilihan mereka. Yang rencananya dilakukan pada 27 

Juni 2018. Adapun masa kampanyenya dilakukan pada 9 Februari hingga 23 Juni 2018. 

Dan masa tenang pada 24 Juni – 26 Juni 2018. 

Sehingga yang dimaksud dengan “Strategi Personal Branding Ganjar Pranowo 

Dengan Nilai Kearifan Lokal Di Instagram Dalam Pilgub Jateng 2018” adalah cara 

Ganjar dalam menampilkan dirinya di Instagram yang dibalut dengan kebudayaan Jawa 

Tengah selama Pilgub Jateng 2018. 

 

1.7 Metoda Penelitian 

1.7.1 Desain Penelitian 

Berdasarkan fokus penelitian dan subjek penelitian yang diteliti untuk 

mengidentifikasi strategi personal branding diri Ganjar Pranowo melaui media sosial 

Instagram dalam Pemilihan Gubernur Jawa Tengah 2018, maka jenis penelitian yang 

digunakan adalah deskriptif kualitatif. Menurut Lindlof & Taylor (2002), metode 

penelitian kualitatif tidak bergantung pada analisis statistik untuk mendukung sebuah 

interpretasi tetapi lebih mengarahkan peneliti untuk membuat sebuah pernyataan retoris 

atau argumen yang masuk akal mengenai temuannya. Metode kualitatif lebih tepat 

untuk peneliti yang menggunakan paradigmaa intepretif dan kritis.  



28 
 

Untuk bisa mengidentifikasi keterkaitan strategi MCC Ganjar Pranowo dalam 

membangun personal branding melalui media sosial Instagram saat pemilihan 

Gubernur Jawa Tengah 2018, maka akan digunakan metode penelitian CDA (Critical 

Discourse Analysis) atau analisis wacana kritis Fairclough. Analisis wacana kritis 

Fairclough ini dipilih karena peneliti tidak hanya ingin menganalisa teks Instagram 

Ganjar sebagai personal branding yang peduli dengan nilai budaya lokal Jawa Tengah 

saja, tetapi juga ingin melihat bagaimana strategi Ganjar memproduksi teks tersebut 

yang mana ditujukan untuk menjadi konsumsi sasaran tertentu atau sesuai 

segmentasinya, dan juga untuk melihat keterkaitannya dengan praktek kekuasaan dalam 

pemilihan pilgub Jateng 2018. 

 

 

Bagan 2 Bagan Alur Kerangka Berpikir 

 

1.7.2 Situs Penelitian 

Situs penelitian menjelaskan dimana penelitian ini akan dilaksanakan. 

Penelitian ini dilakukan di Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2018. Hal ini dikarenakan 

pemilihan umum Gubernur Jawa Tengah dilaksanakan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 

2018. Dalam pemilihan umum terdapat tiga masa, yakni : masa kampanye, masa tenang 

Input

•Teks Instagram 
Ganjar

Proses

•Teori MCC

•Metode CDA

Output

•Citra yg dibangun 
Ganjar terkait 
kearifan lokal

•Proses Produksi Teks 
terikat konteks teks

•Identifikasi Citra 
terkait praktek 
kekuasaan
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dan masa perhitungan suara. Penelitian akan dilakukan pada masa kampanye yakni 15 

Februari 2018 hingga 17 April 2018. 

 

1.7.3 Subjek Penelitian 

Subjek penelitian adalah hal yang akan diteliti. Dalam peneltian ini subjek 

penelitiannya adalah akun media sosial Instagram yang didaftarkan secara resmi ke KPU 

sebagai media kampanye sosial media yakni : Instagram.com/Ganjar_pranowo, 

Instagram.com/Ganjaryasin, dan Instagram.com/-pdipjateng. Sehingga, segala posting 

foto dan video yang diunggah oleh Ganjar Pranowo dan tim kampanye bagian media 

sosial selama 3 bulan akan dikumpulkan untuk kemudian di analisis menggunakan 

metode analisa wacana kritis Fairclough. 

 

1.7.4 Jenis Data 

Dalam penelitian ini jenis dan sumber data yang digunakan adalah : (a) Data 

Primer adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber informan pertama. Dalam 

penelitian ini informan utamanya adalah akun Instagram Ganjar Pranowo.  Data primer 

ini berupa dokumentasi teks percakapan, gambar, foto, atau video yang diperoleh dari 

akun Instagram Ganjar yang di observasi selama beberap 1 bulan . (b) Data Sekunder 

adalah data primer yang sudah diolah lebih lanjut dan disajikan dalam bentuk table-

tabel atau diagram-diagram. Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer 

yang diperoleh, baik dari dokumen, maupun dari observasi langsung ke lapangan 

(Umar, 2003:99). Dalam penelitian ini, data sekunder yang digunakan adalah data yang 

diperoleh dari literatur buku yang berkaitan dengan penelitian ini dan berita media cetak 

yang mengulas Ganjar dan mengiringi pemilu 2018.  
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1.7.5 Sumber Data 

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah akun Instagram Ganjar yakni 

@Ganjar_Pranowo, @Ganjaryasin, dan @pdipjateng. Sedangkan sumber data 

sekunder dalam penelitian ini adalah dari literatur terkait dan media cetak dan sosial 

media. 

 

1.7.6 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dengan mengumpulkan dokumentasi dari teks dari posting, photos dan video maupun 

share Instagram Ganjar untuk kemudian di analisis dokumen. Sedangkan teknik 

pengumpulan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

mengumpulkan literatur dan berita terkait Ganjar selama Pilgub Jawa Tengah 2018. 

 

1.7.7 Analisis dan Interpretasi Data 

Setelah data terkumpul, maka akan dilakukan analisis data menggunakan CDA 

model Fairclough, dimana nantinya akan ada tiga level dalam melakukan analisis : 1) 

Analsis teks, 2) Analisis Diskursif, dan 3) Analisis Sosio-kultural.  

Pada tahap pertama, di analisis teks, peneliti akan meneliti teks yang 

ditampilkan di Instagram 3 akun terkait Ganjar untuk melihat bagaimana Ganjar 

mempersonal brandingkan dirinya melalui nilai kearifan lokal Jateng. Setiap kalimat, 

foto dan video akan dianalisis makna yang terkandung di dalamnya terkaitan personal 

branding pemimpin yang mengangkat nilai kearifan lokal Jateng.  

Kedua, peneliti akan menganalisis bagaimana Ganjar dan tim memproduksi teks 

di Instagram spesifik pada konsteks yang melatar belakangi kelahiran teks di Instagram. 
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Gambar 1 Alur Logika Berpikir Kerangka Teori dan Analisa Data 

 

Mulai dari bagaimana konteks historis teks tersebut lahir. Setiap teks yang diproduksi 

tentunya terikat dengan waktu dan konteks tertentu sehingga teks yang dipilih menjadi 

spesifik. Selain itu juga bagaimana konteks politik yang sedang berlangsung saat 

kampanye. Kepada siapa teks tersebut ditujukan, apakah kepada calon pemilih, apakah 

kepada pesaing atau kepada tim mereka sendiri. Meskipun pada akhirnya peneliti akan 

lebih memperhatikan produksi teks yang ditujukan kepada calon pemilih selaku 

konsumen teks. Bagaimana Ganjar menyajikan teks kepada konsumennya sehingga 

muncul persepsi sosok personal branding Ganjar yang selalu khas dengan nilai budaya 

Jateng.  

Ketiga, peneliti akan menganalisis sosio kultural yang melingkupi kelahiran 

teks. Setiap teks lahir bukan tanpa maksud dan nilai tertentu. Justru karena setiap teks 
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yang lahir mengandung nilai tertentu yang itu adakalanya terkait dengan nilai 

kekuasaan dan ideologi akibat kondisi sosio kultural, maka di tahap ke tiga ini peneliti 

akan menganalisa praktek kekuasaan yang dimasukkan ke dalam personal branding 

diri Ganjar yang dibangun melalui teks Instagramnya seperti di tahap satu. 

 

Bagan 3 Alur Kerangka Berpikir Teori 

1.7.8 Kualitas Data 

Krippendorf (1980:158) merumuskan kriteria kualitas khusus untuk 

melaksanakan analisis isi. Untuk kualitas validitas, Krippendorf membagi validitas 

menjadi tiga yakni a) Validitas semantik yang berorientasi pada validitasi materi dan 

sampel yang akan diteliti, artinya peneliti akan melihat kevalidan isi teks Instagram 

Ganjar sebelum diteliti apakah benar dibuat oleh Ganjar, b) Validitas korelatif yang 

berorientasi melihat hasil dan prognosis teks, artinya peneliti akan melihat hasil teks 

yang dibuat Ganjar di akun Instagramnya, mana yang berkaitan dengan rumusan 

masalah peneliti. Yang berkaitan akan dijadikan data dan dianalisa, sedangkan yang 

tidak berkaitan akan disisihkan, c) Validitas konstruk yang berorientasi pada melihat 

kevalidan proses pesan, artinya peneliti akan melihat kevalidan produksi teks Ganjar. 

(Titscher, 2009 : 110-111).  

Analisis Teks

•Teks Instagram di analisis utk mengetahui citra (makna) 
yg dibangun kepada pemilih

Analisis 
Diskursif

•Analisa konteks historis, politik, sosial budaya yang 
melatar belakangi kelahiran teks di Instagram

Analisis Sosio 
Kultural

• Identifikasi praktek kekuasaan yang dikemas pada citra 
diri Ganjar melalui teks instagram seperti pada tahap 1
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Dalam penerapannya, peneliti akan menguji apakah akun Instagram yang diteliti 

adalah akun asli dari Ganjar untuk mengujur kevalidan teks yang di dapat. Kedua, 

apakah teks diproduksi Ganjar atau tim dengan cara kroscek kepada Ganjar dan atau 

tim untuk mengukur kevalidannya. Dan terakhir, melihat kevalidan produksi teks 

dengan mengkroscek sumber teks baik melalui sumber primer maupun sekunder. 

Sedangkan untuk melihat kualitas data secara reliabilitas (keandalan data) 

dibagi menjadi tiga, yakni : a) stabilitas, b) replikabilitas, c) presisi. Stabilitas mengacu 

pada ketetapan perolehan data yang terkait rumusan masalah atau tidak berubah-ubah 

datanya. Replikabilitas adalah kekonsistenan hasil yang sama dalam kondisi berbeda. 

Presisi mengasumsikan ketepatan data yang digunakan untuk di analisis. Artinya, data 

yang akan di analisis haruslah data yang tetap, konsisten dan tepat sesuai rumusan 

masalah. (Myring 1988:96ff). 

Dalam penerapannya, peneliti akan menganalisa data akun Instagram Ganajr 

yang terkait masalah, melihat kekonsistenan dan ketepatan datanya dengan 

mengkroscek sumbernya baik melalui sumber primer maupun sekunder. 
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BAB II 

DESKRIPSI PENELITIAN 

 

2.1 Gambaran Umum Provinsi Jawa Tengah 

2.1.1 Kondisi Geografis 

Jawa  Tengah  merupakan  salah  satu  provinsi di  Indonesia  yang  terletak  di 

tengah  Pulau  Jawa.  Secara  geografis,  Provinsi  Jawa  Tengah  terletak  antara  5°40' 

dan 8°30' Lintang Selatan dan antara 108°30' 111°30' Bujur Timur (termask Pulau 

Karimunjawa). Provinsi   ini   berbatasan   dengan   Laut   Jawa   di  sebelah  utara, 

Samudra  Hindia  dan  D.I.  Yogyakarta  di  sebelah  selatan,  Provinsi  Jawa  Barat  di 

sebelah barat, dan Provinsi Jawa Timur di sebelah timur. Luas wilayahnya tercatat 

sebesar  3,25  juta  hektar  atau  sekitar  25,04  persen  dari  luas  Pulau  Jawa  dan  1,70 

persen dari luas Indonesia. 

Relief Provinsi Jawa Tengah terdiri dari dataran rendah dan pegunungan. 

Kawasan pantai utara Jawa Tengah memiliki dataran rendah yang sempit. Di selatan 

kawasan tersebut terdapat Pegunungan Kapur Utara dan Pegunungan Kendeng, yakni 

pegunungan kapur yang membentang dari sebelah timur Semarang hingga Lamongan 

(Jawa Timur). Kawasan pantai selatan Jawa Tengah juga memiliki dataran rendah yang 

sempit, dengan lebar 10–25 km. Selain itu terdapat Kawasan Karst Gombong Selatan. 

Perbukitan yang landai membentang sejajar dengan pantai, dari Yogyakarta hingga 

Cilacap. Sebelah timur Yogyakarta merupakan daerah pegunungan kapur yang 

membentang hingga pantai selatan Jawa Timur. 

Secara Hidrologi, Bengawan Solo merupakan sungai terpanjang di Pulau Jawa 

(572 km); memiliki mata air di Pegunungan Sewu (Kabupaten Wonogiri), sungai ini 

mengalir ke utara, melintasi Kota Surakarta, dan akhirnya menuju ke Jawa Timur dan 
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bermuara di daerah Gresik (dekat Surabaya). Sungai-sungai yang bermuara di Laut 

Jawa di antaranya adalah Kali Pemali, Kali Comal, dan Kali Bodri. Sedang sungai-

sungai yang bermuara di Samudra Hindia di antaranya adalah Kali Serayu, Sungai 

Bogowonto, Sungai Luk Ulo dan Kali Progo. Di antara waduk-waduk yang utama di 

Jawa Tengah adalah Waduk Gajahmungkur (Kabupaten Wonogiri), Waduk 

Kedungombo (Kabupaten Boyolali dan Sragen), Rawa Pening (Kabupaten Semarang), 

Waduk Cacaban (Kabupaten Tegal), Waduk Malahayu (Kabupaten Brebes), Waduk 

Wadaslintang (perbatasan Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Wonosobo), Waduk 

Gembong ( Kabupaten pati ), Waduk Gunung Rowo ( Kabupaten Pati ), Waduk Sempor 

(Kabupaten Kebumen)dan Waduk Mrica (Kabupaten Banjarnegara). 

 

2.1.2 Kondisi Behavioristik 

Berdasarkan hasil pilgub Jateng 2013, didapatkan hasil perolehan suara 

terbanyak adalah pasangan Ganjar Pranowo – Heru Sudjatmoko dengan suara 

sebanyak 6.962.417 suara (48,82%). Perolehan kedua adalah Bibit Waluyo –  
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Soedijono dengan suara sebanyak 4.314.813 suara. Dan perolehan terakhir didapatkan 

oleh Hadi Prabowo – Don Murdono dengan 2.982.715 suara. 

 

 

Gambar 2 Peta Politik Jateng 2013 

 

Hasil survei Lembaga Pengkajian dan Survei Indonesia (LPSI) mengenai 

pemetaan perilaku pemilih dan dinamika politik di Jateng saat ini, ternyata sejumlah 

46,5 persen masyarakat di Jawa Tengah tidak mempedulikan partai apa yang 

mendukung pasangan calon di Pilgub. Masyarakat di Jateng lebih banyak memilih 

keberadaan figur terkait dengan kualitas, kapasitas pribadi, kepemimpinan, integritas, 

dan visi bagi Jateng ke depan, dibanding partai politik pengusungnya.2  

Masyarakat dapat dikelompokkan berdasarkan proses pengambilan keputusan, 

intensitas ketertarikan dan keterlibatan dengan isu politik, lokalitas dan perhatian 

terhadap permasalahan politik. Masing-masing kelompok memiliki perilaku yang 

berbeda-beda sehingga perlu diidentifikasikan. Kesadaran politik masyarakat Jawa 

tengah dalam pesta demokrasi lima tahunan dalam 10 tahun terakhir tergolong cukup 

rendah. Terbukti angka golput pada Pemilu 2009 sebesar 41,55 persen dan pada 

                                                             
2 http://jateng.tribunnews.com/2017/08/25/pemilih-jateng-tak-peduli-parpol-tapi-calon-gubernur-yang-
diusung  

http://jateng.tribunnews.com/2017/08/25/pemilih-jateng-tak-peduli-parpol-tapi-calon-gubernur-yang-diusung
http://jateng.tribunnews.com/2017/08/25/pemilih-jateng-tak-peduli-parpol-tapi-calon-gubernur-yang-diusung
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Pilgub Jawa tengah 2008 sebesar 45,25 persen. Kaum wanita juga cukup rendah dalam 

ikut berkompetisi dengan menjadi calon anggota legislatif maupun eksekutif di Jawa 

tengah maupun pada tingkat nasional.  

Berdasarkan hasil penelitian dari LPSI (Januari 2013), akses publik terhadap 

media di Jawa tengah tertinggi adalah terhadap televisi yang mencapai angka 80,7 

persen. Kebiasaan membaca koran setiap hari sebesa 8,8 persen, kebiasaan 

mendengarkan radio setiap hari setinggi 9,2 persen dan kebiasaan mengakses internet 

setiap hari sebanyak 4,4 persen dan waktu menonton televisi pada prime time setinggi 

55,5 persen. Teori difusi inovasi dan one way communication amat mempercayai 

bahwa media massa memiliki kekuatan penuh membentuk opini publik, bahkan 

mampu mengarahkan diskusi publik.  

Bersandarkan pada hasil penelitian tentang Studi Perilaku Memilih pada 

Pilgub Jawa tengah 2008 yang pernah dilakukan oleh tim peneliti Center for Social 

and Political Studies (CSPS) FISIP Universitas Diponegoro (2008). Salah satu hasil 

yang menarik dari kajian tersebut, yang meneliti sebanyak 2400 responden yang 

tersebar di 6 kabupaten/kota (Rembang, Surakarta, Semarang, Purworejo, Pekalongan 

dan Banyumas) yakni menyatakan bahwa pihak luar yang memengaruhi keputusan 

memilih para responden adalah: keluarga (46 persen), partai politik (10,4 persen), 

teman (8,1 persen), tokoh panutan (7,1 persen), tetangga (5,7 persen), organisasi (4,3 

persen), kampanye (3,8 persen, iklan media (1,4 persen), polling (0,5 persen), lainnya 

(12,8 persen).  

Dari data di atas dapat diinterpretasikan bahwa penduduk Jawa tengah yang 

jumlah penduduk miskinnya terbesar kedua se-Indonesia setelah Provinsi Jawa timur; 

memiliki kecenderungan khas. Yakni perilaku sekaligus sikap politik mereka cukup 

dominan dipengaruhi oleh keluarga. Khususnya perilaku dan sikap politik yang 
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dimiliki oleh orang tua (ayah-ibu) akan mendekte perilaku maupun sikap politik anak-

anak mereka yang sudah memiliki hak memilih. Atau sebaliknya, keputusan politik 

dari anakanak mereka (bisa jadi karena pendidikannya lebih tinggi daripada orang 

tuanya yang berpendidikan rendah) bisa mendekte keputusan politik dari orang tua 

mereka. Jadi sesungguhnya pengaruh kampanye dan iklan politik melalui media 

massa sangat kecil. Dengan demikian, kampanye Pilgub Jawa tengah 2013 yang 

bebasiskan keluarga, juga menjadi alternatif cerdas untuk meningkatkan peluang 

untuk memenangi kompetisi demokrasi tersebut (Supadiyanto, 2013). 

 

2.1.3 Kondisi Demografis 

2.1.3.1 Penduduk 

Jumlah penduduk Provinsi Jawa Tengah berdasarkan sensus 2015 adalah 

35.557.249 jiwa. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk terbesar adalah Kabupaten 

Brebes (2,342 juta jiwa), Kabupaten Cilacap (2,227 juta jiwa), dan Kabupaten 

Banyumas (1,953 juta jiwa).  

Sebaran penduduk umumnya terkonsentrasi di pusat-pusat kota, baik kabupaten 

ataupun kota. Kawasan permukiman yang cukup padat berada di daerah Semarang 

Raya (termasuk Ungaran dan sebagian wilayah Kabupaten Demak dan Kendal), 

daerah Salatiga Raya ( termasuk wilayah Ambarawa, Bringin, Kopeng, Tengaran dan 

Suruh), Solo Raya (termasuk sebagian wilayah Kabupaten Karanganyar, Sukoharjo, 

dan Boyolali), serta Tegal-Brebes-Slawi. 

Pertumbuhan penduduk Provinsi Jawa Tengah sebesar 0,67% per tahun. 

Pertumbuhan penduduk tertinggi berada di Kabupaten Demak (1,5% per tahun), 

sedang yang terendah adalah Kota Pekalongan (0,09% per tahun).  
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Dari jumlah penduduk ini, 47% di antaranya merupakan angkatan kerja. Mata 

pencaharian paling banyak adalah di sektor pertanian (42,34%), diikuti dengan 

perdagangan (20,91%), industri (15,71%), dan jasa (10,98%). 

 

2.1.3.2 Suku 

Mayoritas penduduk Jawa Tengah adalah Suku Jawa. Jawa Tengah dikenal 

sebagai pusat budaya Jawa, di mana di kota Surakarta dan Yogyakarta terdapat pusat 

istana kerajaan Jawa yang masih berdiri hingga kini.  

Suku minoritas yang cukup signifikan adalah Tionghoa, terutama di kawasan 

perkotaan meskipun di daerah pedesaan juga ditemukan. Pada umumnya mereka 

bergerak di bidang perdagangan dan jasa. Komunitas Tionghoa sudah berbaur dengan 

Suku Jawa, dan banyak di antara mereka yang menggunakan Bahasa Jawa dengan logat 

yang kental sehari-harinya. Pengaruh kental bisa kita rasakan saat berada di kota 

Semarang serta kota Lasem yang berada di ujung timur laut Jawa Tengah, bahkan 

Lasem dijuluki Le Petit Chinois atau Kota Tiongkok Kecil.  

Selain itu di beberapa kota-kota besar di Jawa Tengah ditemukan pula 

komunitas Arab-Indonesia. Mirip dengan komunitas Tionghoa, mereka biasanya 

bergerak di bidang perdagangan dan jasa.  

Di daerah perbatasan dengan Jawa Barat terdapat pula orang Sunda yang sarat 

akan budaya Sunda, terutama di wilayah Cilacap, Brebes, dan Banyumas. Di pedalaman 

Blora (perbatasan dengan provinsi Jawa Timur) terdapat komunitas Samin yang 

terisolir, yang kasusnya hampir sama dengan orang Kanekes di Banten. 

 



40 
 

2.1.3.3 Bahasa 

Meskipun Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi, umumnya sebagian besar 

menggunakan Bahasa Jawa sebagai bahasa sehari-hari. Bahasa Jawa Dialek Solo-Jogja 

atau Mataram dianggap sebagai Bahasa Jawa Standar. 

Di samping itu terdapat sejumlah dialek Bahasa Jawa; namun secara umum terdiri 

dari dua, yakni kulonan dan timuran. Kulonan dituturkan di bagian barat Jawa Tengah, 

terdiri atas Dialek Banyumasan dan Dialek Tegal; dialek ini memiliki pengucapan yang 

cukup berbeda dengan Bahasa Jawa Standar. Sedang Timuran dituturkan di bagian 

timur Jawa Tengah, di antaranya terdiri atas Dialek Mataram (Solo-Jogja), Dialek 

Semarang, dan Dialek Pati. Di antara perbatasan kedua dialek tersebut, dituturkan 

Bahasa Jawa dengan campuran kedua dialek; daerah tersebut di antaranya adalah 

Pekalongan dan Kedu. 

Di wilayah-wilayah berpopulasi Sunda, yaitu di kabupaten Brebes bagian selatan, 

dan kabupaten Cilacap utara sekitar kecamatan Dayeuhluhur, orang Sunda masih 

menggunakan bahasa Sunda dalam kehidupan sehari-harinya. 

 

2.1.3.4 Agama 

Sebagian besar penduduk Jawa Tengah beragama Islam yang umumnya 

dikategorikan ke dalam dua golongan, yaitu kaum Santri dan Abangan. Kaum santri 

mengamalkan ajaran agama sesuai dengan syariat Islam, sedangkan kaum abangan 

walaupun menganut Islam namun dalam praktiknya masih terpengaruh Kejawen yang 

kuat. 

Agama lain yang dianut adalah Kristen (Protestan dan Katolik), Hindu, Buddha, 

Kong Hu Cu, dan aliran kepercayaan. Provinsi Jawa Tengah merupakan pusat 
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penyebaran Kristen dan Katolik di Pulau Jawa. Seperti di kota Semarang, Magelang, 

Surakarta dan Salatiga yang memiliki populasi umat Kristen sekitar 15% hingga 25%. 

 

2.1.3.5 Pemerintahan  

Secara administratif, Provinsi Jawa Tengah terdiri atas 29 kabupaten dan 6 kota. 

Administrasi pemerintahan kabupaten dan kota ini terdiri atas 545 kecamatan dan 8.490 

desa/kelurahan. Sebelum diberlakukannya Undang-undang Nomor 22/1999 tentang 

Pemerintahan Daerah, Jawa Tengah juga terdiri atas 3 kota administratif, yaitu Kota 

Purwokerto, Kota Cilacap, dan Kota Klaten. Namun sejak diberlakukannya Otonomi 

Daerah tahun 2001 kota-kota administratif tersebut dihapus dan menjadi bagian dalam 

wilayah kabupaten. Menyusul otonomi daerah, 3 kabupaten memindahkan pusat 

pemerintahan ke wilayahnya sendiri, yaitu Kabupaten Magelang (dari Kota Magelang 

ke Mungkid), Kabupaten Tegal (dari Kota Tegal ke Slawi), serta Kabupaten 

Pekalongan (dari Kota Pekalongan ke Kajen). 

 

2.1.3.6 Perekonomian 

Pertanian merupakan sektor utama perekonomian Jawa Tengah, di mana mata 

pencaharian di bidang ini digeluti hampir separuh dari angkatan kerja terserap.  

Kawasan hutan meliputi 20% wilayah provinsi, terutama di bagian utara dan 

selatan. Daerah Rembang, Blora, Grobogan merupakan penghasil kayu jati. Jawa 

Tengah juga terdapat sejumlah industri besar dan menengah. Daerah Semarang-

Ungaran-Demak-Kudus merupakan kawasan industri utama di Jawa Tengah. Kudus 

dikenal sebagai pusat industri rokok. Di Cilacap terdapat industri semen. Solo, 

Pekalongan, Juwana, dan Lasem dikenal sebagai kota Batik yang kental dengan nuansa 

klasik.  
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Blok Cepu di pinggiran Kabupaten Blora (perbatasan Jawa Timur dan Jawa 

Tengah) terdapat cadangan minyak bumi yang cukup signifikan, dan kawasan ini sejak 

zaman Hindia Belanda telah lama dikenal sebagai daerah tambang minyak. 

 

2.1.3.7 Media 

Semarang, Surakarta, Purwokerto, dan Tegal merupakan kota-kota yang 

memiliki stasiun relay televisi swasta nasional. Beberapa stasiun televisi lokal di Jawa 

Tengah adalah Kompas TV Jawa Tengah, iNews TV Semarang, Semarang TV, TVKU 

(di Semarang), Simpang5 TV, Cahaya TV (di Pati), TATV (di Surakarta), Solo TV (di 

Surakarta) dan (di Salatiga), Salatiga TV (di Salatiga), Tegal TV (di Tegal), Ratih TV 

(di Kebumen), Batik TV (di Pekalongan), dan BMS TV (di Banyumas). 

Suara Merdeka, harian yang terbit dari Semarang, adalah surat kabar dengan 

sirkulasi tertinggi di Jawa Tengah[butuh rujukan]; harian ini juga memiliki edisi lokal 

Suara Pantura dan Suara Solo. Di samping itu terdapat koran jaringan Jawa Pos Group, 

baik yang terbit bersama induknya Jawa Pos (Radar Solo, Radar Jogja, Radar 

Semarang, dan Radar Kudus) maupun yang terbit sendiri (Meteor, Solo Pos, Radar 

Tegal, Radar Banyumas, Joglosemar). Selain itu terdapat juga jaringan baru surat kabar 

yaitu Radar Pos di kota Salatiga dan beberapa biro di kota Semarang dan kota Solo, Pati 

Expres di Kota Pati, disamping dahulu terdapat Salatiga Pos, Solopos Salatiga Raya, 

Gerbang Metro Salatiga (Suara Merdeka) dan Hati Beriman Majalah milik Pemkot 

Salatiga.[10][11] 

 

2.1.3.8 Pendidikan  

Jawa Tengah memiliki sejumlah perguruan tinggi terkemuka, terutama di kota 

Semarang dan Surakarta. Perguruan tinggi negeri meliputi: Universitas Diponegoro 
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(Undip), Universitas Negeri Semarang (Unnes), Politeknik Negeri Semarang (Polines), 

Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang (Poltekkes) dan Universitas Islam Negeri 

UIN Walisongo di Semarang; Universitas Sebelas Maret (UNS), Institut Agama Islam 

Negeri (Stain) Salatiga, dan Institut Seni Indonesia di Surakarta, serta Universitas 

Jenderal Soedirman (Unsoed) di Purwokerto. Sedangkan universitas swasta di Jawa 

Tengah antara lain Universitas Semarang (USM) yang didirikan oleh Yayasan Alumni 

Universitas Diponegoro (Undip), Universitas PGRI Semarang (UPGRIS), Universitas 

17 Agustus 1945 Semarang (UNTAG), Universitas Dian Nuswantoro Semarang 

(UDINUS), Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) di Salatiga, Universitas Islam 

Sultan Agung (Unissula) dan Unika Soegijapranata di Semarang, STIE Bank BPD 

Jateng, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Universitas Muhammadiyah Magelang, 

Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Universitas Muhammadiyah Semarang 

(UNIMUS), Universitas Muhammadiyah Purworejo (UMP), Universitas Pekalongan 

UNIKAL, Institut Agama Islam Negeri IAIN Pekalongan, Sekolah Tinggi Manajemen 

Informatika Dan Komputer Widya Pratama Pekalongan STMIK Widya Pratama 

Pekalongan, Universitas Panca Sakti di Tegal, Universitas Muhadi Setiabudi di Brebes, 

Sekolah Tinggi Agama Islam Pati (STAIP) dan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen 

Informatika dan Komputer Abadi Karya Indonesia (STIMIK AKI) di Pati, STIE YPPI 

Rembang, Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdathul Ulama (STAINU) Kebumen, serta 

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STAINU) Putra Bangsa di Kebumen. Selain itu juga 

terdapat Akademi Angkatan Darat (AAD) dan SMA Taruna Nusantara di Magelang 

serta Akademi Kepolisian di Semarang. LPLP Tutuko adalah lembaga pendidikan 

aviasi dan maintenance penerbangan (mekanik) di Surakarta (Jl. Merapi, Surakarta) dan 

Yogyakarta (Jl. Sorosutan, Yogyakarta). 
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2.1.3.9 Pariwisata 

Jawa Tengah banyak terdapat objek wisata yang sangat menarik. Kota 

Semarang memiliki sejumlah bangunan kuno. Objek wisata lain di kota ini termasuk 

Puri Maerokoco (Taman Mini Jawa Tengah)[12] , Museum Jawa Tengah 

Ranggawarsita[13] dan Museum Rekor Indonesia (MURI).[14] Kota Jepara terdapat 

sejumlah bangunan kuno yaitu: Candi Angin, Masjid Mantingan, Kelenteng Hian Thian 

Siang Tee, Benteng Portugis, Benteng VOC, Museum Gong Perdamaian Dunia, 

Museum R.A Kartini. Salah satu kebanggaan provinsi ini adalah Candi Borobudur, 

yakni monumen Buddha terbesar di dunia yang dibangun pada abad ke-9, terdapat di 

Kabupaten Magelang.[16] Candi Mendut dan Candi Pawon juga terletak dalam satu 

kawasan dengan Borobudur.[17] Candi Prambanan di Klaten merupakan kompleks 

candi Hindu terbesar di Indonesia.[18] Di kawasan Dieng terdapat kelompok candi-

candi Hindu, yang diduga dibangun sebelum era Mataram Kuno.[19] Kompleks candi 

Gedong Songo terletak di lereng Gunung Ungaran, Kabupaten Semarang.[20] Di 

kawasan kecamatan Keling tepatnya di desa Tempur terdapat Candi Angin.[21] 

Surakarta dipandang sebagai salah satu pusat kebudayaan Jawa, di mana di kota 

ini terdapat Keraton Kasunanan dan Pura Mangkunegaran. Objek wisata menarik di 

timur kota ini adalah beberapa wisata air terjun seperti Air Terjun Jumog, serta yang 

terkenal adalah Air Terjun Grojogan Sewu. Adapula candi-candi peninggalan 

Majapahit yang ketiganya terletak di Kabupaten Karanganyar; serta Museum Fosil 

Sangiran yang terletak di Jalan Solo-Purwodadi tepatnya Kecamatan Kalijambe, 

Kabupaten Sragen. Di bagian selatan wilayah Surakarta, Kabupaten Wonogiri terdapat 

beberapa wisata air, seperti Waduk Gajah Mungkur, serta Pantai Nampu dan Pantai 

Sembukan dengan hamparan tebing dan pasir putihnya.  
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Bagian selatan Jawa Tengah juga menyimpan sejumlah objek wisata menarik, 

di antaranya Goa Jatijajar, Goa Petruk, Pantai Menganti, Benteng Van der Wijk, Pantai 

Suwuk, Waduk Sempor, Air Terjun Sudimoro, Air Terjun Sawangan, Goa Barat, Hutan 

Mangrove Logending, Geowisata Karangsambung, Pemandian Air Panas Krakal dan 

Pantai Karangbolong di Kabupaten Kebumen, serta Baturraden di Kabupaten 

Banyumas. Di bagian utara terdapat Objek Wisata Guci di lereng Gunung Slamet, 

Kabupaten Tegal; serta Kota Pekalongan yang dikenal dengan julukan 'kota batik'.  

Kawasan pantura timur banyak menyimpan wisata religius. Masjid Agung 

Demak yang didirikan pada abad ke-16 merupakan bangunan artistik dengan paduan 

arsitektur Islam dan Hindu. Demak adalah kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. 

Kawasan pantura timur terdapat 3 makam wali sanga, yakni Sunan Kalijaga di Demak, 

Sunan Kudus di kota Kudus, dan Sunan Muria di Kabupaten Kudus. Beberapa tempat 

tujuan wisata di Pati di antaranya adalah makam Syech Jangkung (Saridin), makam KH. 

Ahmad Mutamakkin kajen margoyoso, Mbah Ronggo Kusumo Ngemplak, Gua Pancur, 

Waduk Gunungrowo, Waduk Seloromo, Juwana Water Park Fantasy (JWF), 

Agrowisata Kebun Kopi Jolong dan Pintu Gerbang Majapahit. Sementara itu di 

Kabupaten Rembang terdapat wisata ziarah, alam, dan sejarah, seperti di Pasujudan 

Sunan Bonang dan Masjid Sunan Bonang di desa Bonang, Lasem, makam Tumenggung 

Wilwatikta Mpu Santibadra yang tersohor sebab mengarang kitab Pustaka Sabda Badra 

Santi, makam pahlawan nasional RA. Kartini, Vihara Ratanavana Arama Lasem, 

Klenteng Cu An Kiong, telusur kota tua Lasem, situs arkeologi Plawangan dan Terjan 

wisata pantai di pantai Tasikharjo, pantai Karangjahe, Punjulharjo, pantai 

Gedong/Caruban, pantai Binangun, hutan bakau Banggi, Dampo Awang Beach serta 

wisata alam pendakian Gunung Lasem, juga Jateng Park 1 di Jepara, Jateng Park 2 di 

Semarang. 
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2.1.4 Kondisi Psikografis 

Psikografi didasarkan pada kebiasaan (tradisi), pola hidup, dan perilaku 

masyarakat yang berhubungan dengan isu-isu politik. Mayoritas penduduk Jawa tengah 

adalah suku jawa. Jawa tengah dikenal sebagai pusat budaya jawa, di mana di Kota 

Surakarta dan Yogyakarta terdapat pusat istana kerajaan Jawa yang masih berdiri 

hingga kini. Suku minoritas yang cukup signifikan adalah Tionghoa, terutama di 

kawasan perkotaan meskipun di daerah pedesaan juga ditemukan. Pada umumnya 

mereka bergerak di bidang perdagangan dan jasa. Komunitas Tionghoa sudah berbaur 

dengan suku Jawa, dan banyak di antara mereka yang menggunakan bahasa Jawa 

dengan logat yang kental sehari-harinya. Selain itu di beberapa kota-kota besar di Jawa 

tengah ditemukan pula komunitas Arab-Indonesia. Mirip dengan komunitas Tionghoa, 

mereka biasanya bergerak di bidang perdagangan dan jasa. Di daerah perbatasan 

dengan Jawa barat terdapat pula orang Sunda yang sarat akan budaya Sunda, terutama 

di wilayah Cilacap, Brebes, dan Banyumas. Di pedalaman Blora (perbatasan dengan 

provinsi Jawa timur) terdapat komunitas Samin yang terisolir, yang kasusnya hampir 

sama dengan orang Kanekes di Banten.  

Sebagian besar penduduk Jawa tengah beragama Islam (Muslim) dan mayoritas 

tetap mempertahankan tradisi kejawen yang dikenal dengan istilah abangan. Agama 

lain yang dianut adalah Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Budha, Konghucu, dan 

puluhan aliran kepercayaan. Penduduk Jawa tengah dikenal dengan sikap tolerannya. 

Provinsi Jawa tengah merupakan salah satu provinsi dengan populasi umat Kristen dan 

Katolik terbesar di Indonesia. 

Bila dipetakan secara psikografis, penduduk Jawa tengah yang tinggal di 35 

kabupaten/kota dapat dikelompokkan menjadi tiga grup: yakni daerah agamis, sosialis 
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dan nasionalis. Kawasan agamis adalah: Blora, Grobogan, Rembang, Pati, Demak, 

Jepara, Kudus, Kendal, Magelang, Kota Magelang, Wonosobo, Kebumen, Pekalongan, 

Kota Pekalongan dan Pemalang. Sedangkan kawasan sosialis meliputi: Purworejo, 

Temanggung, Banjanegara, Banyumas, Purbalingga, Cilacap, Brebes, Tegal dan Kota 

Tegal. Dan kawasan nasionalis terdiri atas: Semarang, Kota Semarang, Salatiga, 

Boyolali, Karanganyar, Sukoharjo, Sragen, Wonogiri, Klaten, Kota Surakarta. 

 

2.1.5 Kondisi Sosial Budaya  

Pengelompokkan masyarakat dapat dikelompokkan melalui karakteristik sosial 

dan budaya. Klasifikasi seperti budaya, suku, etnik, dan ritual spesifik seringkali 

membedakan intensitas, kepentingan dan perilaku terhadap isu-isu politik. Dalam 

konteks ini, mayoritas penduduk Jawa tengah adalah suku jawa. Bahasa keseharian 

yang digunakan adalah dengan menggunakan bahasa jawa. Di samping bahasa Jawa, di 

Jawa tengah dikenal beragam dialektika lain seperti: dialek Pekalongan, dialek Kedu, 

dialek Bagelen, dialek Semarangan (Kota Semarang), dialek Pantai Utara Timur 

(Jepara, Rembang, Demak, Kudus, Pati), dialek Blora, dialek Surakarta, dialek 

Yogyakarta, dialek Madiun, dialek Banyumasan (Ngapak) dan dialek Tegal-Brebes. 

Ada pula wilayah-wilayah berpopulasi Sunda, yaitu di Kabupaten Brebes bagian 

selatan, dan Kabupaten Cilacap utara sekitar Kecamatan Dayeuhluhur, orang Sunda 

masih menggunakan bahasa Sunda dalam kehidupan sehari-harinya. Di Jawa tengah 

beredar berbagai media massa cetak dan elektonik, yang turut mempengaruhi dinamika 

politik, ekonomi, sosial dan budayanya. Semarang, Surakarta, Purwokerto, dan Tegal 

merupakan kota-kota yang memiliki stasiun relai televisi swasta nasional. Beberapa 

stasiun televisi lokal di Jawa tengah adalah TV Borobudur, Pro-TV, Cakra Semarang 

TV dan TVKU (Semarang), Simpang 5 TV (Pati), TATV (Surakarta), Tegal TV 
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(Tegal), Ratih TV (Kebumen), Batik TV (Pekalongan), dan Banyumas TV (Banyumas). 

Sedangkan surat kabar yang berbeda di sana antara lain: Suara Merdeka, Harian 

Banyumas, Harian Tegal, Harian Semarang, Wawasan, Harian Pekalongan, Radar Solo, 

Radar Jogja, Radar Semarang, dan Radar Kudus, Tribun Jawa tengah, Koran Sindo 

Jawa tengah, Jawa tengah Pos, Solopos, Radar Tegal, Radar Banyumas, Joglosemar, 

Kedaulatan Rakat, Barometer, Magelang Ekspres, Kompas, Media Indonesia, Tempo, 

Jawa Pos. Ratusan PTN/S dengan label akademi, sekolah tinggi, institut dan universitas 

berdiri di Jawa tengah. Antara lain Universitas Diponegoro Semarang, Universitas 

Sebelas Maret Surakarta, Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto, IAIN Walisongo 

Semarang, Universitas Negeri Semarang, Universitas Slamet Riyadi Surakarta, 

Akademi Militer Magelang, Akademi Kepolisian Semarang. Keberadaan berbagai PTN 

dan PTS di atas jelas berkontribusi besar dalam turut memajukan pembangunan 

kawasan Jawa tengah. Berkat pendidikan berbasis peguruan tinggi tersebut, melahirkan 

para sarjana maupun ahlimadya yang semakin meningkatkan mutu SDM penduduk 

Jawa tengah. Di samping itu berbagai lembaga pendidikan tinggi, hadir juga pondok-

pondok pesantren yang terkonsentrasi di berbagai kabupaten/kota di Jawa tengah. 

Lembaga pendidikan agama tersebut melahirkan para kader ulama dan tokoh 

masyarakat, yang turut mewarnai dinamika kehidupan di Jawa tengah. 

 

2.2 Pemilihan Gubernur di Jawa Tengah 

2.2.1. Pemilihan Gubernur Jawa Tengah 2018 

Tahun 2018 merupakan tahun politik di Indonesia karena secara serentak pada 

Bulan Juni akan diadakan pemilihan sejumlah kepada daerah tingkat Provinsi maupun 

Kota/Kabupaten. Provinsi Jawa Tengah adalah salah satu Provinsi yang akan ikut 

menyelenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah (pilkada) memilih pemimpin Jawa 
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Tengah Periode 2018-2023. Pilkada ini diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum 

(KPU) Provinsi. Pilkada Jateng diadakan tanggal 27 Juni 2018. Dimana setiap pasangan 

diberikan kesempatan untuk melakukan kampanye mulai 15 Februari – 26 Juni 2018. 

Dilanjutkan dengan masa tenang tanggal 24-26 Juni 2018 dan Perhitungan suara 

tanggal 28 Juni hingga 9 Juli 2018. 

 

2.2.2. Kandidat Cagub Jateng 2018 

Pada pilkada Jateng 2018 ini, kandidat Cagub yang mendaftar ke KPU Provinsi 

Jateng ada dua pasangan. Pasangan yang mendapat Nomor urut 1 adalah Ganjar 

Pranowo dan Taj Yasin yang diusung partai PDIP, Demokrat, Nasdem, PPP, dan 

Golkar. Sedangkan Nomor urut 2 adalah pasangan Sudirman Said dan Ida Fauzia yang 

diusung partai Gerindra, PKS, PAN dan PKB. 

 

2.2.2.1. Pasangan Ganjar – Taj Yasin 

2.2.2.2.1. Profil Ganjar 

H. Ganjar Pranowo, S.H, M.IP adalah pria kelahiran Kota 

Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 28 Oktober 1968. Ganjar 

menjadi Gubernur Jawa Tengah yang menjabat sejak 23 Agustus 2013. 

Sebelumnya, Ganjar adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI dari Fraksi 

PDI Perjuangan periode 2004-2009 dan 2009-2013. Selain itu, Ganjar juga 

menjabat sebagai Ketua Umum KAGAMA (Keluarga Alumni Universitas 

Gadjah Mada) periode 2014-2019 berdasarkan Kongres KAGAMA November 

2014 di Kendari. 

Ganjar lahir dan besar di Kutoarjo, Karanganyar, menempuh pendidikan 

sekolah dasar di SD Kutoarjo. Lalu ia melanjutkan pendidikannya di SMP 1 

https://id.wikipedia.org/wiki/Haji
https://id.wikipedia.org/wiki/Sarjana
https://id.wikipedia.org/wiki/Magister
https://id.wikipedia.org/wiki/Gubernur_Jawa_Tengah
https://id.wikipedia.org/wiki/23_Agustus
https://id.wikipedia.org/wiki/2013
https://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Perwakilan_Rakyat
https://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Demokrasi_Indonesia_Perjuangan
https://id.wikipedia.org/wiki/Kendari
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Kutoarjo dan SMA BOPKRI 1, Yogyakarta. Setelah lulus sekolah menengah 

atas ia melanjutkan pendidikannya di Fakultas Hukum Universitas Gadjah 

Mada.3 Ketika kuliah di Universitas Gadjah Mada ini, Ganjar mengikuti 

kegiatan di Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia(GMNI) dan Mapagama 

(Mahasiswa Pecinta Alam Gadjah Mada) yang menjadi salah satu subunit 

Gelanggang Mahasiswa UGM. 

Pada tahun 2004-2009 Ganjar tidak lolos ke Senayan menjadi DPR RI, 

namun akhirnya dia menerima tugas sebagai pengganti antar waktu (PAW) 

untuk menggantikan rekan separtainya yang berada dalam satu daerah 

pemilihan yang sama, yakni Jacob Tobing yang ditugaskan oleh Presiden 

Megawati Sukarnoputri menjadi duta besar untuk Korea Selatan. Namun, pada 

periode kedua Ganjar menjadi DPR RI tidak diteruskan karena terpilih sebagai 

Gubernur Jawa Tengah. Ganjar memiliki istri bernama Siti Atiqoh dan satu anak 

yang kini sedang menempuh sekolah di SMA Negeri 3 Semarang. 

 

2.2.2.2.2. Profil Taj Yasin 

Taj Yasin yang sering disapa Gus Yasin adalah pria kelahiran Rembang, 

Jawa Tengah pada tanggal 2 Juli tahun 1983. Beliau adalah putra dari KH. 

Maimun Zubair yang merupakan salah satu ulama tersohor di Jawa Tengah, 

spesifiknya di Kota Rembang, pentolan partai PPP serta pengurus pesantren Al 

Anwar Sarang, Rembang. Taj Yasin merupakan seorang anggota DPRD Jawa 

Tengah Periode 2014-2019 dari Fraksi PPP di Komisi  E yang membidangi 

bidang Kesra, Agama, Pendidikan, Olahraga, Pemuda dan bidang terkait 

                                                             
3 Ibid  
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sekaligus Ketua GP Anshor Jawa Tengah. Taj Yasin menempuh pendidikan di 

Rembang, pernah juga berkecimpung di Pelajar Islam Indonesia di Damaskus. 

 

2.2.2.2.3. Visi dan Misi 

VISI 

Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari: Mboten Korupsi, Mboten 

Ngapusi 

 

Misi 

l. Menempatkan rakyat (petani, nelayan, pelaku usaha mikro dan kecil serta 

rakyat pekerja ) sebagai subyek dalam proses pengambilan keputusan dan 

penentuan arah pembangunan serta memperkuat akses rakyat terhadap 

sumberdaya politik, ekonomi sosial dan budaya. 

2. Memperkuat penyelengara pemerintahan yang bersih, jujur, transparan demi 

terjaminnya sistem pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyat, 

terciptanya relasi sosial yang aman dan tidak diskrinimatif. 

 

2.2.2.2. Pasangan Sudirman Said – Ida Fauzia 

2.2.2.2.1. Profil Sudirman Said 

Sudirman Said adalah pria kelahiran Brebes, 16 April 1963. Kini 

Sudirman berusia 54 tahun. Sudirman merupakan mantan Menteri Energi dan 

Sumber Daya Mineral Republik Indonesia pada Kabinet Kerja yang menjabat 

sejak 27 Oktober 2014 hingga 27 Juli 2016. Sudirman digantikan oleh 

Archandra Tahar pada reshuffle kabinet kedua. Sosok Sudirman Said selain 

dikenal sebagai mantan Menteri ESDM, juga dikenal sebagai tokoh antikorupsi, 

https://id.wikipedia.org/wiki/16_April
https://id.wikipedia.org/wiki/1963
https://id.wikipedia.org/wiki/Menteri_Energi_dan_Sumber_Daya_Mineral_Republik_Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Menteri_Energi_dan_Sumber_Daya_Mineral_Republik_Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabinet_Kerja
https://id.wikipedia.org/wiki/Archandra_Tahar
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pekerja rehabilitasi kawasan bencana, eksekutif di industri minyak dan gas, serta 

direktur utama perusahaan senjata nasional. Sudirman Said menyelesaikan 

studinya di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) pada 1990. Ia kini juga 

aktif dalam ikatan alumni sekolah tinggi STAN, dipilih sebagai Ketua Umum 

Ikanas Keuangan-STAN untuk periode 2013-2016 dan Master Bidang 

Administrasi Bisnis dari George Washington University, Washington, DC, 

Amerika Serikat (1994). 

 

2.2.2.2.2. Profil Ida Fauzia 

Dra. Hj. Ida Fauziah  adalah wanita kelahiran Mojokerto pada tanggal 

16 Juli 1969, dan kini telah berusia 48 tahun. Ida adalah anggota DPR RI periode 

1999-2004, 2004-2009 dan 2009-2014 dari Partai Kebangkitan Bangsa 

mewakili Jawa Timur untuk daerah Jombang, Kabupaten Madiun, Kabupaten 

Mojokerto, Nganjuk, Kota Madiun Kota Mojokerto. Menempuh pendidikan di 

MAN Tambak Beras Jombang 1989, S1 IAIN Sunan Ampel Surabaya 1993, dan 

Unviersitas Satyagama Ilmu Pemerintahan. Ida merupakan pendiri dan Ketua 

Kaukus Perempuan Parlemen. Ida Fauziah juga menjabat Ketua Umum 

Pengurus Pusat Fatayat NU. Ida Fauziah ditugaskan sebagai Ketua Komisi VIII 

yang menangani Departemen Agama, Departemen Sosial, Kementerian 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia dan Zakat. 

Pengalaman berkejanya menjadi Guru di MAPK Jombang 1994-1999, 

Guru SMU Khadijah Surabaya 1997-1999, Ketua Muslimat Nahdlatul Ulama 

2010-sekarang, Sekretaris LPP (Lembaga Pemenangan Pemilu) DPP Partai 

Kebangkitan Bangsa 2002-2007, Ketua PPKB (Partai Kebangkitan 

Bangsa|Pergerakan Perempuan Kebangkitan Bangsa) 2002-2007, Anggota 
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Lembaga Advokasi Perempuan PP Fatayat NU 2000-2004, Ketua Umum PP 

Fatayat NU 2010-sekarang, Anggota Forum Parlemen 2002-2007, Ketua 

Kaukus Perempuan Parlemen 2002-2007, Dewan Pembina Pimpinan Wilayah 

IPPNU Jawa Timur 2000-2004, Wakil Ketua LSM NU (Lembaga Sosial 

Mabarot NU) Jawa Timur 1999-2001, Wakil Ketua KNPI Kabupaten Mojokerto 

1999-2001, Anggota DPR RI, Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPR RI, 

Wakil Ketua Badan Legislasi dan anggota Komisi II DPR. 

 

2.2.2.2.3. Visi dan Misi 

VISI 

Mbangun Jateng Mukti Bareng mencapai kehidupan warga Jawa Tengah yang 

Adil, Sejahtera, Maju dan Beradab 

 

MISI 

1. Mewujudkan pemerataan hasil-hasil pembangunan, mengurangi kesenjangan. 

2. Memperkuat partisipasi warga dalam pembangunan, membangun sebagai 

gerakan. 

3. Menjaga keberlanjutan, memelihara keseimbangan lingkungan' 

 

2.3 Sosial Media 

2.3.1 Istagram 

Instagram adalah media sosial yang memfokuskan pada upload dan berbagi 

foto dan video. Aplikasi ini mampu membantu pengguna untuk menerapkan filter 

digital dan membagikannya ke layanan jejaring sosial termasuk milik pribadinya. 

Keunikan Instagram adalah adanya fitur yang dapat membantu untuk memotong foto 
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menjadi ukuran persegi sehingga menampilkan kesan bahwa foto yang diambil 

merupakan hasil kamera Kodak Instamic dan polaroid, yang berbeda dengan rasio 

aspek 4:3 yang umum digunakan oleh kamera pada peranti gerak. 

 

2.3.2 Fitur Instagram 

Di dalam Instagram ada beberapa fitur yang bisa digunakan antara lain : pengikut 

(follower), Insta Story, Live streaming, Posting atau unggah foto, Kamera, Efek foto, 

Judul Foto, Arroba (@), Label Foto, Geotagging, Like, Comment, Explore, Home, 

Activity (Notification) , Profil, Follower, Following, Postingan, Bookmark, Temukan 

Orang (Find People). 

 

2.4 Aktivitas Kampanye Ganjar di Instagram 

Di dalam kampanye Pilkada Jateng 2018 ini, Ganjar Pranowo mendaftarkan tiga 

akun Instagram.  Akun Instagram pertama adalah miliknya pribadi dengan alamat akun 

@Ganjar_pranowo, akun kedua adalah akun Ganjar yasin ditujukan untuk para relawan 

dengan alamat @Ganjaryasin, akun ketiga adalah Instagram pdip jateng dengan alamat 

@pdipjateng. 

 

2.4.1 Akun Kampanye Instagram Ganjar (@Ganjar_pranowo) 

Akun Instagram @Ganjar_pranowo adalah akun Instagram Ganjar pribadi yang 

dioperasionalkan langsung oleh Ganjar bukan tim media sosialnya. Tertanggal 5 

Februari 2018 hingga 17 Februari 2018 telah tercatat Ganjar menggunggah 489 kiriman 

foto atau video. Memiliki pengikuti 545 ribu akun dan hanya mengikuti 2 akun 

Instagram yakni milik istri dan anaknya. Follower nya terdiri dari beragam usia mulai 

dari anak muda dan orang dewasa, baik laki maupun perempuan. 
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Content postingan Ganjar bermacam-macam mulai dari kegiatan sehari-harinya 

yang sedang melakukan kampanye blusukan di pesantren, madrasah, pasar, warung 

pedagang kali lima, rumah warga, rumah Kyai, dan sebagainya. Ada juga foto atau 

video saat Ganjar menjalankan tugas sebagai Gubernur sebelum cuti masa kampanye. 

Dari foto dan video tersebut ketika diklasifikasikan mayoritas foto dan video terbanyak 

yang di upload mengangkat tema nilai kearifan lokal seperti tempat wisata, Ganjar 

mengikuti upacara adat ritual, tarian dan musik adat jawa, penggunaan pakaian batik 

yang hampir lebih sering digunakan dari pada baju putih hitam atau kaos dan jeans. 

Terbanyak kedua adalah bertemakan keagamaan seperti berkunjung minta doa restu 

kepada Kyai, mengunjungi santri pondok pesantren, deklarasi dukungan dari kalangan 

santri dan pesantren. Terbanyak ketiga adalah tema ekonomi seperti Ganjar blusukan 

di pasar tradisional dan umkm atau seminar tentang ekonomi. 

Akun ini hampir setiap hari mengupload foto dan video. Bahkan dalam sehari 

bisa mengupload tiga hingga empat foto atau video dengan kegiatan dan tempat yang 

sama maupun berbeda. Itulah akhirnya akun ini dianggap menjadi akun utama dalam 

melakukan pemasaran politik atau kampanye. 

 

2.4.2 Akun Kampanye Instagram Ganjar (@Ganjaryasin) 

Akun Instagram @Ganjaryasin adalah akun Instagram yang dioperasionalkan 

oleh tim media sosial Ganjar dengan sasaran dari pendukung Ganjar Yasin. Tertanggal 

5 Februari 2018 hingga 17 Februari 2018 telah tercatat menggunggah 184 kiriman foto 

atau video. Follower nya terdiri dari beragam usia mulai dari anak muda dan orang 

dewasa, baik laki maupun perempuan. 
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Content mayoritas terbesar pertama mengangkat tema kearifan lokal budaya dan  

keagamaan, kedua adalah ekonomi dan pertanian, ketiga adalah infrastruktur dan olah 

raga. 

 

2.4.3 Akun Kampanye Instagram Ganjar (@pdipjateng) 

Akun Instagram @pdipjateng adalah akun Instagram yang dioperasionalkan 

oleh tim media sosial PDIP Jateng dengan sasaran dari pendukung PDIP Jateng. 

Tertanggal 5 Februari 2018 hingga 17 Februari 2018 telah tercatat menggunggah 186 

kiriman foto atau video. Follower nya terdiri dari beragam usia mulai dari anak muda 

dan orang dewasa, baik laki maupun perempuan. 

Content mayoritas terbesar pertama mengangkat tema kearifan lokal budaya dan  

keagamaan, kedua adalah ekonomi, ketiga adalah infrastruktur. 

BAB III 

HASIL PENELITIAN  

STRATEGI PERSONAL BRANDING GANJAR BERBASIS KEARIFAN LOKAL 

 

3 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?”  
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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. 



58 
 

 

3.1 “ 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. 
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Gambar 3 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. 
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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 
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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”.  
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Gambar 4 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 5 Ganjar Bangun 1000 KM Jalan Raya 
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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 6 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. 
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3.2  “ 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. 
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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 

 

3.2.1 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. 
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Gambar 7 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 
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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 
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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 8 Ganjar merapikan makam kedua orang tua dan berdoa mohon restu 



69 
 

 

Gambar 9 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. 
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Gambar 10 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. 
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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 
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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 11 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 
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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 
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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. 
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Gambar 12 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 . 
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Gambar 13 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 
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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.  
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Gambar 14 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. 
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3.2.2 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 
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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 15 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 
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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).  
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Gambar 16 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. 



83 
 

 

Gambar 17 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 18 Ngopi Bareng Ganjar 
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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. 
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Gambar 19 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 
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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 20 wujud pemimpin yang pemaaf sesuai falsafah jawa 

 

3.2.3 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. 
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3.2.4 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.  
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Gambar 21 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. 
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Gambar 22 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 
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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 23 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 
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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.  
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Gambar 24 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, 
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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 25 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 
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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 26 Tempat wisata Tawangmangu yang menjadi obyek liburan Ganjar dan keluarga 
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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 27 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 
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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. 
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3.2.5 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 28 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 
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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 29 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 
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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 
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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. 
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Gambar 30 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 31 Ganjar makan mendoan khas Jawa Tengah 
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Gambar 32 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 
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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 33 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. 
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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. 

 

3.3  “ 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 
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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 
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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. 



107 
 

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 

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 
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3.4 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 

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 
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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 
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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 34 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 
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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 : 
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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 
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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 
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 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 
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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. 
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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 
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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.  
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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. 

 

3.5 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 
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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. 
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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. 

 

3.6 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 
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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. 
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BAB IV 

STRATEGI PRODUKSI & DISTRIBUSI PERSONAL BRANDING BERBASIS 

KEARIFAN LOKAL 

 

4  Manipulasi Pemasaran Politik 

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai strategi produksi dan distribusi teks 

Instagram Ganjar melalui ketiga akunnya selama pilkada Jateng 2018. Nantinya dalam 

menganalisa proses produksi dan distribusinya akan ditemukan sebuah hasil bahwa 

terjadi manipulasi teks dengan orientasi pemasaran politik dalam pilkada ini, sehingga 

teks tidak lagi untuk menonjolkan, menjaga dan melestarikan nilai budaya Jawa 

melainkan untuk kepentingan pilkada Jateng semata (meraih kekuasaan semata). 

Pemasaran Politik menurut Newman (1999: xiii) adalah upaya meyakinkan 

publik atas ideology yang mereka tawarkan agar bisa memenangkan kontestasi pemilu. 

Tak ubahnya seperti prinsip pemasaran dalam bisnis, kandidat harus mampu 

memberikan nilai tambah kepada publik yang diposisikan sebagai konsumen agar mau 

memilih mereka dalam pilkada. Nilai tambah itu bisa berupa kepribadian kandidat, 

kemampuan kandidat, program dan janji kandidat untuk bisa mensejahterakan rakyat 

yang dikemas dalam komunikasi kampanye yang telah disesuaikan dengan konteks 

sosio budaya publik (target sasaran) sehingga terlihat menarik dan mendorong publik 

memilihnya.  

Upaya membongkar praktik manipulasi dalam pemasaran politik pilkada Jateng 

melalui teks Instagram Ganjar dapat dilakukan dengan mengidentifikasi proses 

produksi teks Instagram Ganjar dan konsumsinya yang terangkum dalam analisis 

diskursif praktis. 
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Dalam analisis diskursif praktis ini, akan dijelaskan bahwa teks Instagram 

Ganjar yang ditampilkan melalui 3 akun nya diproduksi melalui sejumlah proses 

pemetaan Geografis, Demografis, Psikografis, Behavioristik, dan Sosio Kultur terlebih 

dahulu. Hasil dari pemetaan tersebutlah yang akan menjadi landasan pembuatan 

personal branding Ganjar di Instagram sebagai produk kampanye mereka di pilkada 

Jateng. Dengan pendekatan kebahasaan mereka memilih teks dan symbol yang sudah 

disesuaikan segmen targetnya untuk membangun konstruksi personal branding Ganjar 

sebagai calon pemimpin yang ideal bagi Jateng. 

Distribusi teks dilakukan melalui 3 akun yakni @Ganjar_pranowo, 

@Ganjar_yasin, dan @pdipjateng yang digunakan untuk menyalurkan personal 

branding  Ganjar yang telah disesuaikan dengan segmen pasarnya. Setiap segmen pasar 

memiliki kebutuhan untuk melihat personal branding yang berbeda mengenai Ganjar. 

Analisis diskursif praktis ini mampu membongkar praktek kekuasaan dalam 

wacana pilkada jateng yang didominasi oleh Budaya Jawa. Keterkaitan praktek 

kekuasaan dengan institusi Pesantren, Pemangku Adat yang merupakan symbol elit 

membuktikan terjadinya dominasi elit dalam pemasaran politik. Tidak lagi menojolkan 

kekuatan ideology partai dan kandidat dalam proses kampanye, melainkan lebih 

menonjolkan kekuatan manipulasi personal branding kandidat yang tidak sesuai 

dengan fakta yang bisa dipertanggung jawabkan. 

 

4.1 Proses Produksi Personal Branding Berbasis Kearifan Lokal 

Upaya membongkar praktik kekuasaan dalam wacana kepemimpinan politik 

pilkada di Instagram memerlukan alat identifikasi praktis diskursif. Praktis diskurisf 

akan menjelaskan bagaimana subjek memproduksi pesannya, serta mendistribusikan 

hingga terjadilah konsumsi pesan tersebut. 
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Pada bagian ini akan dipaparkan proses produksi pesan Ganjar melibatkan 

analisis target segmentasi mereka yang bisa diindentifikasi dengan melakukan 

pemetaan terlebih dahulu tentang : geografis, demografis, psikografis, behavioristic dan 

sosiokultural (Firmanzah). 

Analisis geografis akan membantu memetekan kondisi geografis Jawa Tengah 

sebagai objek pemasaran politik. Kondisi geografis akan mempengaruhi kondisi 

demografis penduduk Jawa Tengah, meliputi : komposisi jumlah penduduknya, suku, 

ekonomi (mata pencaharian), dan lain-lain. analisis psikografis akan membantu 

memetakan psikologi perilaku politik pemilih di Jawa Tengah. Dan analisis 

sosiokultural membantu menganalisis kebudayaan Jawa Tengah. Alat analisis ini 

adalah instrument yang dipetakan untuk memilih cara mengkomunikasikan pesan dari 

Ganjar kepada publik agar bisa sukses tersampaikan makna yang ingin ditanamkan 

dalam persepsi mereka yakni konstruksi personal branding Ganjar yang sesuai dengan 

kriteria pemimpin ideal bagi mereka dan mendorong mereka untuk memilih Ganjar. 

 

4.1.1 Analisa Geografis 

Provinsi Jawa  Tengah  merupakan  salah  satu  provinsi di  Indonesia  yang  

terletak  di tengah  Pulau  Jawa. Dengan luas wilayahnya tercatat sebesar  3,25  juta  

hektar  atau  sekitar  25,04  persen  dari  luas  Pulau  Jawa  dan  1,70 persen dari luas 

Indonesia. Hal ini membuat nantinya sosio budaya yang terbangun di Jawa Tengah 

masih ada perpaduan dengan Jawa Barat bagi yang berbatasan dengan nya, dan Jawa 

Timur bagi yang sebelah Timur. Pemetaan geografis ini dalam produksi teks akan 

sangat penting untuk mengetahui persebaran sosio budaya, agama, ekonomi, budaya 

politik di Jawa Tengah. 
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Relief Provinsi Jawa Tengah terdiri dari dataran rendah dan pegunungan. 

Kawasan pantai utara Jawa Tengah memiliki dataran rendah yang sempit. Di selatan 

kawasan tersebut terdapat Pegunungan dan perbukitan. Kondisi Geografis ini 

mengakibatkan banyak penduduk yang bermata pencaharian sebagai petani di wilayah 

pantai utara, dan sebagai nelayan di wilayah selatan. Hal ini penting dalam produksi 

teks untuk menentukan distribusi sosial medianya dan strategi menyusun teks yang 

sesuai dengan sosio budaya wilayah tersebut. 

Menurut ilmuwan antropologi, masyarakat yang tinggal di pantai utara jawa 

lebih berpikiran terbuka dibandingkan dengan yang ada di selatan, karena masyarakat 

pantai utara lebih sering berinteraksi dengan orang baru sehingga mereka lebih bisa 

menerima perbedaan dengan orang baru berbeda dengan yang di selatan sehingga 

mereka lebih mempertahankan budaya lama atau nenek moyang. 

 

4.1.2 Analisa Demografis 

Segmentasi demografi menurut Rhenald Kasali pada dasarnya adalah pemetaan 

yang didasarkan pada kondisi peta kependudukan yang meliputi : usia, jenis kelamin, 

besarnya anggota keluarga, family life cycle, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan atau 

mata pencaharian penduduk, tingkat penghasilan, agama, suku, dan sebagainya (1998 : 

154). 

Pengaruh kondisi geografis yang telah di paparkan di atas mempengeruhi 

kondisi demografis Jawa Tengah. Mata pencaharian penduduk Jawa Tengah di 

dominasi pertanian dibandingkan dengan perdagangan atau perikanan. Hal ini 

membawa pengaruh pada pola pikir masyarakatnya. Dalam pertanian, faktor alam 

adalah yang utama bagi petani Indonesia, keberhasilan panen sangat bergantung pada 

alam. Hal itu memunculkan sifat atau kepribadian lebih tertutup dalam menerima 
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pemikiran baru, lebih mengutamakan sisi perasaan, kedekatan dan kenyamanan, 

memiliki prinsip alon-alon asal kelakon, pasrah, nerima ing pandum, ojo dumeh, tidak 

berani mengambil resiko dan lebih cenderung mengambil aman. Sedangkan kaum 

pedagang atau nelayan yang minoritas lebih memiliki sifat, lebih terbuka dengan 

pemikiran baru, berani mengambil resiko, lebih rasional dalam membandingkan segala 

informasi.  

Ada beberapa foto yang diunggah Ganjar yang sedang memperlihatkan 

kepedulian dirinya terhadap para petani di Jawa Tengah. Hal ini dapat disimpulkan 

bahwa petani di Jawa Tengah memiliki jumlah yang tinggi dibanding dengan jenis 

pekerjaan yang lain. karena itu, Ganjar pun banyak mendokumentasikan saat kampanye 

kepada para petani. 

 

Gambar 35 Cara Ganjar Bikin Petani Untung 
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Gambar 36 Ganjar Bangun Sistem Kebutuhan Petani 

 

Gambar di atas adalah gambar yang dibikin untuk mensosialisasikan program 

Ganjar kepada para petani yakni dengan menggunakan kartu tani. Melalui gambar 

tersebut, Ganjar ingin menunjukkan bahwa perhatian dia kepada kaum tani sangat 

tinggi sekali, hingga ada kartu khusus tani yang mengcover kebutuhan para petani. 

Secara tidak langsung, para elite mencoba menghegemoni para petani melalui program-

program tersebut. Dominasi yang terjadi adalah kaum elite kepada petani. Sedangkan 

kaum buruh dan pekerjaan lainnya tidak terlalu diperhatikan. Hal ini agak kontradiksi 

dengan personal branding yang dibuat. 
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Gambar 37 Ganjar Membawa Jateng Swasembada Pertanian 

 

Gambar 38 Ganjar dicurhati Petani Garam 

 

Gambar di atas menunjukkan Ganjar sedang mengunjungi petani garam di 

Demak. Namun caption yang ditulis menunjukkan bahwa “petani garam Demak sedang 

curhat ke Ganjar”. Jika teks ini di analisa dengan analisis wacana Fairclough maka 

kesan yang ingin dibangun di benak konsumen adalah Ganjar adalah pelayan rakyat 

yang siap mendengarkan curhatan masalah rakyatnya untuk kemudian memberikan 

solusi kepada petani garam tersebut. Selain itu, kesan lain yang ingin dibangun adalah 
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kedekatan antara pemimpin dan rakyat melalui diksi curhat. Curhat adalah diksi yang 

hanya digunakan untuk orang terdekat kita. 

Jumlah penduduk Jawa Tengah mayoritas memeluk agama Islam, sedangkan 

pemeluk Nasrani terbesar kedua diikuti dengan Hindhu, Budha dan Aliran 

Kepercayaan. Hal ini membawa pengaruh dalam pemilihan pemimpin, masyarakat 

Jawa Tengah di dominasi keinginan dipimpin oleh seorang Muslim dan bukan dari non 

muslim. 

Sedangkan Agama Islam, meskipun mayoritas, namun terbagi dalam beberapa 

aliran yang dapat dibagi menjadi Islam Putihan dan Islam Abangan. Islam putihan 

adalah Islam yang diidentikkan dengan Islam yang masuk melalui pesisir pantai utara 

Jawa dibawa oleh para wali yang masuk dalam walisongo yakni  Sunan Ampel, Sunan 

Gresik, Sunan Giri, Sunan Drajad, Sunan Bonang, Sunan Kudus, Sunan Muria. Islam 

putihan dikenal dengan aliran Islam yang tidak mencampurkan dengan kepercayaan 

jawa sehingga Islamnya murni. Sebaliknya, Islam abangan yang terkenal di bawa 

pengaruhnya oleh Sunan Kalijaga dan Sunan Gunung Jati, merupakan Islam yang telah 

dipadu padankan dengan Kepercayaan Jawa sehingga lebih dikenal dengan Islam 

Kejawen. Islam abangan dikenal lebih mengutamakan ritual dibandingkan dengan 

Islam putihan yang menganggap Islam tidak hanya ritual melainkan juga sistem nilai 

kehidupan yang harus diterapkan dalam kehidupan. 

Selain itu, terdapat juga aliran di dalam tubuh Islam yang dibagi oleh Geertz 

menjadi tiga yakni Aliran Santri, Abangan dan Priyayi. 
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 Karakter 

Umum 

Organisasi 

Massa Islam 

Karakter Organisasi 

Massa 

Partai 

Santri Pemeluk 

Islam 

Hampir 

semua terlibat 

politik 

Menghendaki 

Negara Islam 

Muhammadiyah Progresif 

Modernis (Islam Murni) 

Pemimpin Masyumi 

selalu Muhammadiyah 

Terpelajar 

Masyumi 

PSII 

Dimusuhi 

PNI 

Nahdlatul 

Ulama 

Konservativ/Kuno/Kolot Partai NU  

Abangan  Petani 

Tidak tertarik 

pada dogma 

agama 

apapun 

  PKI, PNI 

dan PSI 

Priyayi Masyarakat 

terpelajar 

Asristokrat  

Dekat dengan 

NU 

 PNI 

bergabung 

dengan 

NU 

Tabel 3 Aliran Islam di Jawa 

Sumber : dirangkum dari Geertz (1960; 220-240) 

 

Bila kita lihat akun Instagram Ganjar baik di @Ganjar_pranowo, @Ganjaryasin 

maupun @pdip_jateng, ketiganya didominya simbol keagamaan Islam. Hal ini 

menunjukkan bahwa agama yang mayoritas dipeluk oleh pemilih Jawa Tengah adalah 

agama Islam.  
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Gambar 39 Ucapan Peringatan Isra' Mi'raj  dari Ganjar-Yasin 

 

Sedangkan ucapan selamat kepada agama lain, hanya satu kali saja, yakni saat 

perayaan hari besarnya. Seperti foto di bawah ini, Ganjar dan Yasin memberikan 

ucapan “Gong Xi Fa Cai” kepada pemeluk kepercayaan tionghoa. Hal ini menunjukkan 

bahwa di Jawa Tengah, juga ada pemeluk kepercayaan Tionghoa namun jumlahnya 

minoritas. Fotoini sekaligus menunjukkan adanya budaya politik abangan, yakni 

seorang pemimpin Islam boleh mengucapkan selamat hari besar bagi pemeluk agama 

atau kepercayaan lainnya. Padahal, jika dia juga menggunakan budaya politik santri, di 

kalangan umat Islam, akan membuat ambiguitas personal branding bagi masyarakat 

yang rasional dan kritis. Karena bagi kalangan santri, orang Islam tidak boleh 

mengucapkan selamat hari besar lain kepada pemeluk yang lain. 

 

Gambar 40 Ucapan Selamat Hari Imlek dari Ganjar dan Yasin 
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Di Jawa Tengah, dengan kondisi geografis yang lebih banyak daratan 

dibandingkan dengan pesisir, mata penca harian masyarakat didominasi pertanian 

dibandingkan dengan perdagangan ataupun perikanan, membentuk Islam yang lebih 

banyak berkembang adalah Islam Abangan disbanding Islam Putihan. Jika dilihat dari 

perspektif Geertz maka lebih banyak dominasi Priyayi dan Abangan dibandingkan 

dengan santri. 

Dari kategori usia,penduduk Jawa Tengah terbagi menjadi golongan pemilih 

pemula (anak muda usia 17-25 tahun), pemilih dewasa (26-49 tahun) dan pemilih usia 

lanjut (50 ke atas). Secara jumlah ternyata Jawa Tengah memiliki diagram penduduk 

rasio terbalik, artinya usia pemilih pemula adalah yang paling banyak, urutan kedua 

pemilih dewasa dan terkahir pemilih usia lanjut. Hal ini menjadikan Ganjar akan 

membidik suara pemilih pemula menjadi prioritas pertama dibanding pemilih usia 

dewasa yang lebih rasional. Pemilih usia lanjut bisa jadi sasaran kedua karena secara 

psikologis, mereka lebih cenderung dengan pilihan sebelumnya bagi yang di periode 

sebelumnya telah memilih Ganjar. 

Hal ini dapat dilihat pula dari unggahan foto Instagram Ganjar yang juga 

menyasar para pemuda melalui berbagai event, seperti gowes bareng, mengikuti event 

pertandingan sepak bola, menyukai musik rock, menampilkan sosok yang gaul dan 

modern. 
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Gambar 41 Ganjar suka Musik Rock 

 

Gambar di atas ditampilkan Ganjar di akun @Ganjaryasin untuk menunjukkan 

kesan kepada publik bahwa dirinya adalah pemimpin yang juga gaul dan mengikuti 

kegemaran para millenial atau kaum muda saat ini. Musik rock adalah musik yang 

identik dengan para remaja. Ditambah tulisan di kaos hitam yang digunakannya yakni 

“anak desa”, menunjukkan bahwa Ganjar juga menyasar para remaja yang tinggalnya 

di desa namun juga suka dengan aliran musik rock. Hal itu dilakukan karena disadari 

jumlah pemilih pemula lebih banyak dibandingkan yang dewasa. Itu pulalah yang 

menjadi alasan aktifnya Ganjar di media sosial Instagram. 

 

Gambar 42 Ganjar melihat pertandingan Persekat Tegal 
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Pada launching jersey, maskot dan pemain persekat Tegal, Ganjar turut 

menghadirinya. Bila di analisa maka dapat kita ketahui bahwa sepakbola adalah 

olahraga yang sangat digandrungi para remaja hingga dewasa bagi kaum laki-laki. Hal 

ini dilakukan sambil menggaet para remaja sekaligus para pemilih pria dari segala usia. 

 

Gambar 43 Ganjar bersama atlet remaja 

 

Dari foto di atas kita bisa melihat, Ganjar setelah melakukan gowes bersama 

istrinya untuk keliling dan menyapa masyarakat kota Semarang, Ganjar menyempatkan 

bertemu dengan atlet muda Kota Semarang. Hal ini untuk meraih simpatik para remaja 

yang memiliki kegemaran olah raga. 

Selain kaum muda, yang menjadi prioritas Ganjar untuk disasar adalah kaum 

perempuan. Dari foto-foto yang diunggah Ganjar di Instagram lebih banyak pose nya 

diambil saat berkomunikasi dengan para wanita, baik yang masih muda, dewasa 

maupun lanjut usia, seperti para lansia yang pernah di bahas sebelumnya. Artinya, dari 

pemetaan demograsi jenis kelamin, Ganjar fokus pada pemilih perempuan. Bukan 

berarti yang laki-laki tidak disasar, melainkan menjadi prioritas kedua. 
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Gambar 44 Ganjar Gowes bersama Ibu-Ibu 

 

Dari dari sekian banyak foto yang diunggah Ganjar, dirinya jarang menonjolkan 

sisi akademik atau jenjang pendidikannya. Adapun tidak lebih dari 2 foto saja di setiap 

akunnya. Hal ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa pasar yang di sasar oleh 

Ganjar adalah dengan demografi pendidikan yang tidak terlalu tinggi. Sehingga value 

menjadi orang berilmu secara akademik atau gelar pendidikan tidak menjadi begitu 

penting dibandingkan dengan membangun kesan kedekatan dengan rakyat seperti yang 

diharapkan oleh golongan ekonomi menengah ke bawah dan pendidikan kurang dari 12 

tahun. Apalagi di salah satu gambar yang diunggah Ganjar dituliskan bahwa Ganjar 

fokus pada program peningkatan kemiskinan, kesehatan dan pendidikan. Maka secara 

tidak langsung, Ganjar menyampaikan bahwa demografi Jawa Tengah yang disasar 

Ganjar adalah kelompok yang ekonomi, pendidikan dan kesehatannya rendah.  

 

4.1.3 Analisa Psikografis  

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai kondisi psikografis masyarakat Jawa 

Tengah sebagai landasan pembuatan produksi teks Instagram Ganjar. Psikografis 

adalah pemetaan masyarakat berdasarkan gaya hidupnya atau kebiasaannya. Joseph 
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Plumer (1974) dalam Rhenald Kasali (1998) menyampaikan alat pengukur segmentasi 

gaya hidup melalui beberapa aktivitas yakni : 1) Bagaimana cara mereka menghabiskan 

waktunya, 2) Minat mereka, atau apa yang dianggap penting oleh mereka, 3) Pandangan 

yang baik terhadap diri sendiri maupun orang lain, 4) karakter dasar seperti tahap yang 

mereka telah lalui dalam kehidupan, penghasilan, pendidikan dan dimana mereka 

tinggal. 

Dilihat dari berbagai unggahan foto yang di pasang Ganjar di ketiga akunnya, 

dapat kita analisa bahwasannya suku Jawa yang menjadi suku dominan di Jawa Tengah 

memiliki gaya hidup yang membuat budaya Jawa lebih mewarnai masyarakatnya. Hal 

ini berimplikasi pada gaya hidup mereka yang tidak jauh dari nilai-nilai Jawa seperti 

memilih pemimpin haruslah orang jawa yang jawani, artinya memahami budaya Jawa 

sehingga bisa memimpin masyarakat seperti aturan dan nilai budaya jawa yang lemah 

lembut, tepa selira, ngayomi, dan sebagainya.  

Selain itu, dalam gaya hidup kesehariannya, Ganjar sering mengunggah foto 

sedang makan di warung kaki lima dengan kuliner khas Jawa Tengah, berinteraksi 

dengan rakyat menggunakan bahasa Jawa, memakai pakaian batik khas Jawa. Itu semua 

merupakan upaya membangun personal branding pelayan rakyat yang njawani karena 

secara pemetaan psikografis, Ganjar memahami bahwa gaya hidup pemilih Jateng 

didominasi gaya hidup suku Jawa. Maka kesehariannya pun dibangun serba njawani 

untuk memanipulasi persepsi atau kesan publik terhadapnya. 

 

4.1.4 Analisa Behavioristik 

Analisa behavioristik membahas bagaimana proses pengambilan keputusan 

dalam politik meliputi proses pengambilan keputusan, intensitas ketertarikan dan 

keterlibatan dg isu politik, loyalitas, perhatian terhadap politik. Analisa behavioristik 
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tidak bisa dilepaskan dari analisa demografis, psikografis dan sosio kultural masyarakat 

Jawa Tengah. Instrument analisa behavioristik ada beberapa yakni kebiasaan 

masyarakat Jawa Tengah terhadap pilihan partai politik tertentu, dan perilaku politik 

masyarakat Jawa Tengah. 

Dilihat dari trend pemilu yang pernah di lakukan di Jawa Tengah, hasil yang 

selalu terjadi adalah Jawa Tengah selalu dimenangkan oleh Partai PNI yang kemudian 

dilanjutkan oleh PDI Perjuangan. Partai Nasionalis Indonesia (PNI) dan PDI 

Perjuangan adalah partai yang memiliki ideology nasionalisme yang kuat. PNI adalah 

partai yang didirikan oleh Ir. Soekarno yang khas dengan ideology nasionalis sosialis 

(kerakyatan). Brand yang sangat melekat adalah partainya wong cilik (rakyat). 

Sedangkan PDI Perjuangan adalah pecahan dari PDI yang diprakarsai oleh Megawati, 

anak Ir Soekarno. Karena itulah PDI Perjuangan juga selalu mengekploitasi pengaruh 

relasi kuasa Ir Soekarno untuk mempengaruhi publik dan para pendukungnya seolah 

PNI dan PDI Perjuangan adalah partai yang sama, dengan ideology, visi misi dan 

program yang hampir sama yakni mengutamakan kepentingan rakyat khususnya wong 

cilik. 

Kemenangan PNI dan PDI Perjuangan yang hampir setiap pemilu terjadi 

merefleksikan bahwa dari perspektif perilaku politik, masyarakat Jawa Tengah tidak 

terlalu banyak perubahan perilaku politik. Hal ini tentu juga karena dari segi demografis 

dan geografis membentuk kepribadian dan psikologis mereka menjadi pemilih yang 

tetap, tidak mudah berubah pilihan karena mereka sendiri tidak berani mengambil 

resiko saat memilih partai yang baru, lebih mengambil aman, tidak mudah terbuka 

dengan partai yang baru yang tidak mereka kenal. 

Seperti yang disampaikan Geertz bahwa ada tiga tipologi aliran di Indonesia 

yakni santri, abangan dan priyayi. Di kalangan santri, proses pengambilan keputusan 
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politik tidak bisa dilakukan semaunya sendiri melainkan harus sesuai dengan apa yang 

diputuskan oleh pemimpin santri yakni para kyai atau pimpinan pondok pesantren santri 

tersebut. Sudah menjadi budaya di kalangan para santri bahwa seorang santri harus 

“manut dawuhe kyai” karena kyai tidak hanya dianggap sebagai pemimpin agama 

melainkan juga pemimpin politik. Berbeda dengan kaum priyayi, perilaku politik 

diputuskan oleh strata priyayi yang paling tinggi, dalam hal ini sultan atau raja atau 

keturunannya yakni para ningrat. 

  

4.1.5 Analisa Sosio Kultural (kelas sosial, budaya, sub budaya, suku, etnik dan ritual) 

Secara sosiokultural, Jawa Tengah di dominasi oleh budaya suku Jawa sebagai 

suku mayoritas, sedangkan budaya selain Jawa seperti budaya tionghoa, sunda, dan 

lainnya menjadi minoritas. Terlihat dari posting foto Ganjar dalam membuka suatu 

acara menggunakan budaya tarian Jawa bukan sunda atau Tionghoa. 

Kelas sosial yang ada di Jawa Tengah secara ekonomi, ada kelas sosial atas 

(ekonomi atas), menengah (menengah ke atas), dan bawah (menengah ke bawah). Dari 

hasil statistic, di Jawa Tengah lebih banyak masyarakat yang menjadi anggota kelas 

sosial yang bawah dibandingkan dengan menengah atas apalagi kelas sosial atas, karena 

angka kemiskinan di Jawa Tengah juga masih cukup tinggi. 

Bila ditinjau dari mata pencahariannya, kelas bawah di isi oleh para petani, 

nelayan, buruh, dan pedagang kecil; kelas menengah di isi oleh pedagang yang cukup 

besar, para pegawai dan karyawan, dan kelas atas di isi oleh para pengusaha yang 

sukses.  

Dalam hal kepemimpinan, budaya Jawa memiliki falsafah sendiri yang terus 

dipertahankan dan diwariskan turun temurun sehingga menjadi sebuah budaya 

tersendiri yang teruwujud dalam standar pemimpin yang baik. Menurut Suwardi (2013 
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: 6-12) dalam buku falsafah kepemimpinan Jawa, ciri kepemimpinan Jawa antara lain : 

(1) Monocentrum, (2) Metafisis, (3) Etis, (4) Pragmatis, (5) Sinkretis. 

Suwardi mengatakan “Monocentrum” memiliki makna kepemimpinan yang 

tunggal atau figure berpusat pada diri pemimpin semata (2013:7). Bila kita melihat 

dalam kampanye pilkada Jateng, kandidat no urut satu yakni Ganjar-Yasin lebih 

didominasi mengangkat figure Ganjar dibandingkan dengan Yasin. Foto dan video 

yang ada di tiga akun Instagram untuk kampanye milik mereka mayoritas menampilkan 

sosok Ganjar sebagai pemimpin disbanding Taj Yasin. Hal ini menunjukkan bahwa 

pasangan ini kelak jika menjadi pemimpin akan lebih terpusat pada Ganjar 

dibandingkan mereka melakukan pembagian tugas secara proposional. Seperti yang 

dikatakan Geertz (1992:171) bahwa mitos tradisonal, akan berkembang pula di era 

modern. Meskipun monocentrum sering dipakai para Raja Jawa, namun mitos ini masih 

dipakai di era modern sekarang. Salah satunya adalah digunakan oleh Ganjar dalam 

memimpin rakyat Jawa Tengah. Hal ini karena dipercaya sebagai gaya kepemimpinan 

yang baik dan sesuai budaya Jawa. 

Sifat kedua ciri kepemimpinan adalah Metafisis. Suwardi menuturkan (2013:8-

9) kepemimpinan Jawa selalu dikaitkan dengan hal metafisik atau gaib seperti wahyu, 

pulung, drajad, keturunan (nunggak semi), dan sebagainya. Miracle (keajaiban)lebih 

diutamakan dibandingkan capability (kemampuan).  

Hal inilah yang membuat para calon pemimpin yang akan menghadapi 

pemilihan umum seperti pilkada, terlebih dahulu melakukan ritual-ritual untuk 

mendapatkan kekuatan spiritual seperti memiliki/membeli azimat, tapa kungkum, 

meminta restu “orang pintar”, dan lain-lain (Endraswara, 2013:9). Hal serupa dilakukan 

Ganjar selama pilkada Jateng 2018, yakni Ganjar sering kali mendatangi para ulama 

NU, para Habib di Jawa Tengah dan para tetua Adat Jawa (aliran kepercayaan/aliran 
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kebatinan) untuk meminta restu mereka agar bias menjadi pemimpin yang mampu 

memajukan Jawa Tengah. Habib adalah orang yang dianggap memiliki garis keturunan 

hingga ke Nabi Muhammad SAW, sehingga ketika Ganjar mengunjungi para Habib 

untuk mohon doa restu, maka para santri dari Habib tersebut akan mempercayai bahwa 

Ganjar telah diberi ilmu dan karomah dari Habib tersebut yang akhirnya bertambah 

kekuatannya secara spiritual maupun metafisik. Begitupun dengan para Ulama, orang 

yang dianggap menjadi wakil para wali Allah (wali songo), saat Ganjar mohon doa 

restu mereka, maka Ganjar mendapatkan kekuatan mereka juga secara spiritual dan 

metafisik. 

Sedangkan menurut Ranggawarsita (1997), Raja-raja di Jawa selalu memiliki 

garis keturunan hingga ke Nabi Adam yang kemudian menurunkan dewa-dewa seperti 

Batara Guru dan Semar yang tampak dalam Paramayoga. Subroto (1957) dalam buku 

Suwardi (2013:9) mengatakan khusus Semar dianggap sebagai salah satu tanda 

turunnya wahyu sehingga siapapun yang diikuti Semar akan menjadi pemimpin yang 

baik. Pemikiran seperti ini masih banyak dipegang teguh oleh masyarakat Jawa Tengah. 

Oleh karena itu, keunikan pemilihan kepala daerah di Jawa Tengah adalah selalu 

mengadakan pagelaran wayang yang selalu menampilkan punakawan yang dipimpin 

Semar sebagai symbol kepmimpinan Jawa. Dan hal ini menjadi salah satu strategi 

Ganjar dalam melakukan pemasaran politik dalam pilkada Jateng 2018 yakni 

menjadikan tagline Instagramnya seperti wewarah / nasehat Semar yakni “Tuanku 

adalah rakyat, Gubernur hanya mandat”. 

Sifat ketiga adalah pemimpin Jawa bersifat etis. Orang Jawa selalu berharap 

pemimpinnya memiliki sikap yang dilandasi nilai konsep baik bukan nilai buruk. 

Namun tidak dijelaskan secara rinci bagaimana konsep baik menurut Jawa. Sehingga, 

orang Jawa mencoba mengambil konsep pragmatisnya melalui serat seperti serat 
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Tripama (Sudardi, 1995). Adapun sifat yang diceritakan dalam serat tersebut lebih 

kepada sifat yang umum yakni setia kepada Negara, dapat menyelesaikan pekerjaan, 

dan lain-lain.  

Sri Mangkunegoro IV menyampaikan bahwa pemimpin Jawa yang etis haruslah 

memenuhi lima hal yang harus dihormati, 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. 

Dan Ada lima nasihat dalam falsafah Jawa 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) yang merupakan sifat etis yang perlu dimiliki pemimpin Jawa. ( 

Susetya, 2016 : xi ). 

Dari rincian sifat di atas, Ganjar mencoba menampilkan dirinya menjadi sosok 

calon pemimpin yang memiliki ciri-ciri tersebut seperti yang telah diuraikan pada bab 

tiga tentang strategi personal branding Ganjar berbasis kearifan lokal.  

 Sifat kelima, adalah sinkretis artinya konsep kepmimpinan yang diambil oleh 

pemimpin Jawa adalah konsep yang berasal dari berbagai agama yang memiliki 

pengaruh dalam pola piker di Jawa, khususnya Islam dan Hindhu (Suwardhi, 2013:11-

12). Pola piker Islam diambilkan dari pemikiran Islam Sufi / Islam Kejawen yang 

dibawa oleh Sunan Kali Jaga dan Syekh Siti Jenar yang lebih dikenal dengan Islam 

Manunggaling Kawula Gusti / Islam yang bersatu dengan Tuhan. Islam Sufi 

mengajarkan bahwa hidup harus meninggalkan hingar bingar kebahagiaan dunia atau 

wara’ (Sudardi, 2003). Hal ini juga tergambar dalam idiom yang digunakan pemimpin, 

khususnya raja : 
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Pengaruh Hindhu Pengaruh Islam 

1. Gung Binatara (Besar seperti Dewa) 

2. Ambeg paramarta (bagaikan dewa / 

titisan Dewa) 

3. Panatagama  (penata agama) 

4. Herucakra  (menyempurnakan 

pekerjaan – sifat Dewa Wisnu) 

5. Senapati ing alaga (hulubalang di 

medan laga- sifat Dewa Indra) 

6. Astha brata (ajaran Sri Rama – sifat 

Wisnu) 

7. Dasa darma Raja (ajaran bagi para 

raja) 

1. Ratu adil (raja yang adil) 

2. Kalifatullah (wakil Allah) 

3. Sayidin (yang dituakan / dihormati) 

4. Mengerti halal haram (paham akan 

agama) 

5. Sederhana (kehidupan nabi) 

6. Loyal, tidak berwatak pedagang 

(cari untung) melainkan ikhlas. 

7. Rendah hati (tawadhu’) 

Tabel 4 Idiom Pemimpin Jawa 

Sumber : Falsafah Kepemimpinan Jawa (Suwardi, 2013 : 11) 

 

Dalam Instagramnya, Ganjar banyak mengunggah foto yang menunjukkan 

dirinya orang yang selalu hidup sederhana, yang dapat dilihat dari cara berpakaian yang 

sering hanya menggunakan batik, atau kaos dan sarung / celana jeans. Kerendahan 

hatinya ditunjukkan dengan fotonya yang sering kumpul bersama warga cilik, pedagang 

kaki lima, tukang becak, nenek yang lansia, pedagang pasar, ibu-ibu rumah tangga yang 

tinggal di kampong, bahkan dirinya tidak malu makan di peadgang kaki lima untuk 

memakan makanan khas Jawa Tengah yang mungkin dianggap tidak modern. Kalimat 

yang digunakan sebagai jargon meraka adalah “tetep no 1, agar dapat melanjutkan atau 
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menyeelsaikan pekerjaan yang belum tuntas di periode sebelumnya, juga merupakan 

cerminan sifat yang ingin ditunjukkan seperti Wisnu yakni orang yang selalu berusaha 

menyempurnakan pekerjaan yang telah diberikan kepadanya.  

Sifat sinkretis juga masih melekat dalam unggahan foto dan video Ganjar 

melalui akun Instagramnya. Untuk menunjukkan kepada rakyat Jawa Tengah, bahwa 

dirinya adalah pemimpin yang sesuai dengan budaya Jawa. 

Nilai budaya Jawa yang seharusnya menjadi sarana pendidikan justru menjadi 

alat instrument legitimasi dalam pilkada Jateng 2018. Seharusnya calon pemimpin 

berusaha membangun sifat kepemimpinan Jawa di dalam dirinya yang itu 

membutuhkan proses yang tidak singkat. Namun hari ini, dengan hanya mengandalkan 

fo5to dan video, Ganjar mampu menampilkan dirinya sebagai orang yang memiliki 

sifat0sifat tersebut tanpa perlu proses waktu yang lama. Dengan angel (sudut pandang 

kamera) yang pas, serta situasi kondisi yang dikondisikan, tim suksesi mampu membuat 

Ganjar tampil seperti pemimpin yang sempurna. 

Inilah yang dimaksud dengan manipulasi strategi pemasaran politik yang 

menggunakan nilai budaya Jawa sebagai salah satu instrument untuk mendekati pemilih 

Jawa Tengah. Agar mereka menganggap Ganjar adalah orang yang sesuai dengan 

pemikiran nilai budaya Jawa dan layak memimpin Jawa Tengah. Mengkontruksi sifat 

pemimpin ideal melalui unggahan foto dan video sebagai alat mengkomunikasikan 

pesan kampanye politik melalui Instagram. 

Marketing Communication Campaign dapat membuat seseorang yang tidak 

memiliki sifat tertentu menjadi terkesan memiliki sifat tersebut. Hal ini dijelaskan oleh 

Nurul Hasfi dalam Disertasinya yang berjudul “Demokrasi Digital Dalam Media Sosial 

(Representasi Jokowi-Prabowo dalam Kontestasi Pemilu Presiden 2014 di Twitter)” 

sebagai politik imagologi. Menggunakan image / personal branding sebagai alat 
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membangun persepsi positif kepada kandidat untuk mendulang dukungan. Akhirnya 

pemimpin yang terpilih bukan pemimpin yang memang memiliki sifat yang sesuai 

dengan kompetensi yang dibutuhkan pemimpin melainkan hanya pemimpin yang 

memiliki sifat kamuflase semata. Untuk meraih kekuasaan, mereka mencoba 

menghegemoni masyarakat Jawa tengah dengan nilai kepemimpinan dan budaya Jawa 

tanpa membangun sikap pemikiran kritis dalam pemilihan kepala daerahnya. Hal inilah 

yang menghambat pemilihan pemimpin belum bias terjadi secara terbuka, dan rasional. 

 

4.2 Proses Distribusi  

Pada bagian ini akan dibahas mengenai proses distribusi teks Instagram Ganjar 

melalui ketiga akunnya. Proses distribusi ini perlu diulas untuk mengetahui bagaimana 

Ganjar menyampaikan pesan kepada konsumennya. 

Di dalam Marketing Communication Campaign setelah personal branding 

calon (produk) dikonstruksi sesuai segmentasi (analisis geografis, demografis, 

psikografis, behavioristik, dan sosio kultur) maka akan dilakukan distribusi pesan. 

Untuk membongkar proses distribusi maka digunakan analisis praktis diskursif 

sehingga diketahui pesan yang di salurkan kepada konsumen yang seperti apa. 

Ada tiga jenis konsumen yang berbeda dalam pemasaran politik Ganjar di 

pilkada ini, pertama konsumen yang merupakan follower Instagram Ganjar pribadi, 

kedua konsumen yang merupakan pendukung dan sukarelawan Ganjar Yasin yang 

tergabung dalam follower Instagram @Ganjaryasin, dan ketiga adalah pendukung PDI 

P Jateng yang merupakan follower akun Instagram @pdipjateng. 

Bila dilihat dari perspektif usia, maka konsumen dapat di klasifikasi menjadi 

tiga ; pertama anak muda atau remaja, kedua orang dewasa, dan ketiga usia lanjut yang 

semuanya aktif dalam media sosial Instagram. 
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Bila dilihat dari perspektif status pekerjaan, maka didapatkan konsumennya 

adalah ; pelajar SMA/K, santriwan/santriwati pondok pesantren, anak punk, pedagang 

kecil (UMKM), buruh, ibu rumah tangga, petani, nelayan, dan lain-lain. 

Berbeda sasaran konsumen maka akan berbeda pesan foto atau video yang akan 

diunggah di akun Instagram tersebut seperti di bawah ini : 

Sasaran @Ganjar_pranowo @Ganjaryasin @pdipjateng 

Intensitas  Setiap hari Seminggu 2-3 kali Seminggu / dua 

minggu sekali 

namun sekali 

posting banyak 

foto 

Anak muda Suka musik metal rock 

& dangdut 

Mendukung minat 

bakat anak muda lewat 

musik dan olah raga 

Dekat, pendengar & 

memahami anak muda 

Suka musik rock 

metal 

Suka musik 

dangdut 

 

Orang dewasa Pemimpin yang 

melayani masyarakat 

Sederhana 

Jujur 

Dekat dengan rakyat 

Pemimpin jawani 

Toleran dengan 

agama lain 

Toleran dengan 

suku selain jawa 

Insklusif  

Agamis / saleh 

Memiliki relasi 

dengan para kyai 

dan priyayi 

Orang tua Suka wayang   
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Sangat menghormati 

orang tua (nyekar ke 

makam orang tuanya) 

Hormat kepada Kyai 

Hormat kepada kepala 

adat 

Pelajar SMA/K / 

Santriwan/wati 

Gaul, sederhana 

Suka musik rock metal 

Suka musik hadroh 

  

  

Anak punk Ganjar berdialog 

dengan anak punk 

Ganjar suka musik 

metal rock 

  

Pedagang, petani, 

nelayan 

Memajukan ekonomi 

pedagang pasar, petani 

dan nelayan 

  

Ibu Rumah Tangga Pemimpin yang 

mampu menjadi 

pemimpin keluarga 

yang harmonis 

  

Tabel 5 Distribusi Instagram Ganjar 

 

Akun pertama adalah akun @Ganjar_pranowo yang merupakan akun pribadi 

Ganjar. Akun ini meliput segala aktivitas Ganjar dan direkam secara langsung oleh 
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Ganjar sendiri. Akun ini memiliki follower yang beragam, mulai dari anak muda, orang 

dewasa hingga orang tua. Dengan beragam status, mulai dari anak SMA dan SMK, 

santri pondok pesantren, ibu rumah tangga, pekerja, dan sebagainya. 

Dari follower yang beragam seperti di atas, maka Ganjar pun melakukan 

distribusi teks berupa foto dan video setiap hari ke akun @Ganjar_pranowo. Dalam satu 

hari, dia bisa mengunggah tiga sampai empat foto atau video acara kegiatan yang tengah 

dilakukannya bersama warga atau masyarakat Jawa Tengah. Tercatat ada 600 lebih 

kiriman Ganjar mulai awal kampanye hingga akhir. Pesan yang didistribusikan di akun 

ini lebih banyak secara jumlah dan lebih beragam variasinya dibanding kedua akun 

lainnya. Adapun tema yang di distribusikan antara lain : nilai kebudayaan dan kearifan 

lokal Jawa Tengah, perekonomian Jawa Tengah, kepribadian Ganjar, keluarga Ganjar 

yang harmonis. Dari tema tersebut, yang paling dominan adalah tema kebudayaan dan 

kearifan lokal Jawa Tengah yang terdiri dari makanan khas Jawa Tengah, tempat 

wisata, tarian, musik, kerajinan tangan, baju adat Jawa, dan sebagainya.  

Dalam melakukan distribusi teks, sering kali Ganjar menggunakan strategi 

promosi yakni menggunakan hashtag (#) dan memention beberapa tokoh nasional. Hal 

ini dilakukan agar semakin banyak yang menjadi viewer dari unggahannya. 

Jika dibandingkan dengan akun @Ganjaryasin, distribusi pesan teksnya lebih 

sedikit dari akun @Ganjaryasin. Kirimannya berisi tentang kegiatan kampanye Ganjar 

dan Yasin yang lebih banyak mengangkat tema toleransi umat beragama seperti foto di 

bawah ini. Admin menuliskan caption “Menyusuri sudut jalanan-jalanan kecil kota 

Lasem, Rembang, Jawa Tengah. Kota seribu cerita toleransi antar Jawa-China. 

Tampak berdiri di sepanjang jalan bangunan-bangunan tua khas Cina dengan tulisan 

huruf kanjinya yang syarat makna. Lasem bukan hanya tentang batik tulis. Bukan juga 

hanya tentang sejarah ketokohan ulamanya. Tapi Lasem juga adalah IKON 
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TOLERANSI #GanjarYasin”. Caption itu ingin menunjukkan bahwa pasangan Ganjar 

Yasin sangat menjunjung tinggi toleransi umat beragama meskipun mereka adalah 

golongan yang beragama Islam. 

 

Gambar 45 Taj Yasin sebagai pemimpin toleransi 

 

Teks berupa foto dan video dikirim dua hingga tiga hari sekali pada akun 

@Ganjar_yasin. Namun tidak sedikit foto yang sama diambil dari Instagram Ganjar 

pribadi yang diunggah kembali di akun @Ganjaryasin namun dengan tulisan caption 

yang berbeda. Bahkan pernah ada juga dengan foto yang sama namun tulisan 

captionnya sangat berbeda bahkan keliru memberikan keterangan tempat. Hal ini 

dikarenakan @Ganjaryasin dan @pdipjateng dikelola oleh admin Instagram tim sukses 

Ganjar dan PDI P Jateng. Selain itu, pada akun ini juga banyak diunggah foto dan video 

Ganjar maupun Yasin yang sedang mengunjungi para Ulama, Habib dan Kyai di Jawa 

Tengah untuk meminta doa restu dan dukungan baik dari pimpinan pesantrennya, 

santriwan/santriwatinya hingga alumnus pondok pesantrennya. Hal ini menunjukkan 

adanya perbedaan distribusi teks antara akun @Ganjar_pranowo dengan akun 

@Ganjaryasin yang disebabkan perbedaan followers / konsumen yang menjadi sasaran 

kampanye. Akun @Ganjaryasin adalah akun khusus pendukung dan relawan Ganjar 
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dan Yasin, sehingga mereka ingin menunjukkan dukungan yang telah diperoleh kepada 

para sukarelawannya. Sedangkan akun @Ganjarpranowo, bisa jadi ada pengikut yang 

memilih lawan Ganjar sehingga isi teksnya lebih beragam / tidak hanya soal kampanye 

dan dukungan. 

Selain itu, mobilisasi massa pendukung Ganjar sangat terlihat di akun 

@Ganjaryasin untuk membuat hashtag (#) bersama-sama saat malam debat pilkada. 

Hal ini menunjukkan bahwa akun tersebut lebih berfokus pada mobilisasi sukarelawan 

Ganjar Yasin selama pilkada dibanding dengan akun kedua lainnya. 

Sedangkan akun @pdipjateng diikuti oleh anggota partai PDIP se-Jawa Tengah. 

Memiliki ratusan follower. Admin mengunggah foto dan video di akun ini berkaitan 

dengan kegiatan kampanye Ganjar Yasin sekitar seminggu hingga dua minggu sekali. 

Namun sekali mengunggah foto atau video, langsung dalam jumlah yang banyak sekitar 

empat sampai lima foto atau lebih. Isinya pun berbeda dengan akun @Ganjar_pranowo 

dan @Ganjaryasin. Di akun ini, isi kirimannya lebih beragam tentang kegiatan partai 

PDIP tingkat pusat dan Provinsi Jawa Tengah. Namun mayoritas di dominasi oleh elite 

partai PDIP yakni foto dan video Megawati (Ketua Umum PDI Perjuangan), Puan 

Maharani (Putri Megawati yang sekarang menjadi Menteri Koordinator 

Pemberdayaan), Jokowi (Presiden RI), Ketua PDIP Jateng dan Ganjar, serta ada Bupati 

Banyumas dan Taj Yasin namun jumlahnya sangat sedikit. Unggahan kampanye Ganjar 

baru mulai banyak dan intens baru sekitar bulan Mei hingga Juni, sedangkan 

sebelumnya lebih didominasi kegiatan partai pusat dan provinsi. Dari model distribusi 

teksnya dapat dianalisis bahwa fokus akun Instagram ini sebelum bulan Mei lebih 

kepada mengangkat personal branding / figur Megawati, Puan Maharani, dan Jokowi. 

Baru saat bulan Mei, akun ini difokuskan untuk membantu menggencarkan promosi 
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pemasaran politik Ganjar Yasin, sehingga foto dan videonya pun diunggah secara 

intensif dalam jumlah yang banyak. 

Dari paparan di atas, kita bisa mengetahui bahwasannya distribusi pesan di 

dominasi oleh kebudayaan dan kearifan lokal suku Jawa di Jawa Tengah. Ada relasi 

yang kuat antara dominasi suku Jawa terhadap tema yang akan dibangun dengan 

kekuasaan yang ingin di raih di Jawa Tengah. Hal ini menegaskan bahwa proses 

distribusi dilakukan sedemikian rupa untuk mendukung proses pemasaran politik dalam 

pilkada Jateng 2018 ini sehingga segmentasi yang ditargetkan memilih akan sukses. 

Nilai budaya Jawa dijadikan alat melakukan hegemoni personal branding kandidat 

yang diidentikkan dengan standar pemimpin ideal menurut versi suku Jawa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



151 
 

BAB V 

KOMODIFIKASI BUDAYA KEARIFAN LOKAL DALAM PILKADA JATENG 

 

5 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 
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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: 

 

5.1 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. 
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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 
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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. 
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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 
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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. 
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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 6 Daftar Kearifan Lokal Jawa Tengah yang diangkat Ganjar 

 

5.1.1 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 
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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 
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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. 

 

5.1.2 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 
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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.  

 

5.1.3 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. 

 

5.1.4 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 
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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. 

 

5.1.5 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. 

 

5.1.6 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 
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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. 

 

5.1.7 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. 
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5.1.8 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%4. 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 

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 

                                                             
4 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
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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 
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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 
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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 
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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 
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dapat meraih kekuasaan. Budaya Jawa hanya komoditas dalam pilkada yang diperjual 

belikan untuk sebuah kursi jabatan. 
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BAB VI 

PENUTUP 

6 Penutup 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, tesis ini menyimpulkan tiga hal untuk menjawab 

rumusan masalah : 1) Bagaimana teks Instagram Ganjar menggunakan nilai kearifan 

lokal sebagai personal branding diri saat Pilgub Jateng 2018? , 2) Bagaimana Ganjar 

memproduksi nilai kearifan lokal Jawa Tengah sebagai pesan politik untuk membangun 

personal branding dalam Pilgub 2018? 3) Bagaimana keterkaitan nilai kearifan lokal 

sebagai personal branding dengan praktek kekuasaan dalam Pilgub 2018? 

Pertama,  personal branding kearifan lokal yang dibangun oleh Ganjar Pranowo 

dalam Pilgub Jateng 2018 di Instagram adalah ”Pelayan Rakyat sing Njawani”. 

Personal branding tersebut dikonstruksi dengan strategi positioning “Pelayan Rakyat” 

dan diferensiasi “Njawani”. Personal branding ini diproduksi melalui segmentasi sosio 

kultural Jawa yang kemudian di distribusikan melalui media sosial Instagram. Dalam 

membangun personal branding, Ganjar melakukan praktik komodifikasi budaya Jawa 

Tengah untuk menjadi alat legitimasi meraih kekuasaan dalam konstestasi Pilgub Jawa 

Tengah 2018. Ganjar memposisikan (positioning) dirinya sebagai pelayan rakyat 

seperti filosofi Semar dalam falsafah kepemimpinan Jawa yang sering disampaikan 

melalui kisah pewayangan Jawa yakni “abdi dalem batur, teman sejati bandara”. Hal 

ini dibuktikan dari status Ganjar yang mengatakan, “Gubernur cuma mandat, Tuanku 

adalah Rakyat”. Ganjar membuat pembeda (differentiation) dengan pesaingnya yakni 

pemimpin yang “njawani”. Kearifan lokal budaya Jawa dia tonjolkan agar bisa 

membangun pembeda yang jelas dan lebih menarik serta lebih bisa diterima pemilih 

Jawa Tengah yakni melalui pendekatan sosio kultural Jawa Tengah sendiri.  
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Yang dimaksud personal branding “Pelayan Rakyat sing Njawani” adalah 

menjadi orang yang mengabdikan dirinya melayani rakyat dengan nilai-nilai budaya 

Jawa. Njawani disini terangkum dalam beberapa karakteristik, yakni : mulat 

(mengetahui), milala (memberikan pujian, membesarkan hati mbombong), miluta 

(membimbing, menuntun, mengarahkan), palidarma (memberikan teladan yang baik), 

lan palimarma (memberikan ampunan atau memaafkan) , sesuai dengan semboyan 

punakawan : “abdi dalem, batur, teman sejati terhadap bandara (tuannya)” (saya hanya 

teman sejati / penasehat tuannya yakni rakyat) ;  pemimpin yang “ sembah lima” 

(menghormati lima) : orang tua kandung, orang tua dari istri, kakak pertama, guru dan 

Tuhan ; Mboten ngapusi, mboten korupsi ; cinta kesenian, kuliner dan tradisi Jawa. 

Kedua, melalui analisa praktis diskursif, didapatkan hasil bahwa strategi 

membangun personal branding berbasis lokal Jawa Tengah ini dihasilkan dari proses 

segmentasi yang dilakukan sebelum membuat strategi produk dan strategi promosi. 

Segmentasi yang dilakukan adalah memetakan kondisi geografis, demografis, 

psikografis, behavioristik, dan sosio kultural masyarakat Jawa Tengah untuk bisa 

menemukan apa yang diinginkan oleh para pemilih Jawa Tengah. Dari hasil segmentasi 

itu didapatkan hasil bahwa masyarakat Jawa Tengah memaknai pemimpin yang ideal 

adalah pemimpin yang berasal dari suku Jawa karena mayoritas pemilih adalah Jawa, 

beragama Islam karena agama mayoritas adalah Islam, dan mengerti tentang tradisi dan 

cara berpikir Jawa atau njawani. Itulah yang mendasari strategi produk personal 

branding Ganjar yang njawani dibangun.  

Tidak hanya membangun personal branding pemimpin yang njawani 

melainkan juga menyesuaikan dengan mayoritas kultur di daerah dalam hal kota atau 

kabupaten yang akan dikunjungi untuk kampanye yang Geertz istilahkan hegemoni 

budaya Jawa. Berdasarkan pemetaan geografis, demografis, psikografis dan 



171 
 

behavioristik di Jawa Tengah terbagi menjadi pemilih abangan dan pemilih santri. 

Untuk Kota atau Kabupaten yang mayoritas adalah orang abangan, maka personal 

branding yang dibangun adalah Ganjar sebagai orang Jawa yang abangan, kesenian 

yang diangkat adalah tarian, musik dan tradisi upacara Jawa. Sebaliknya, jika itu adalah 

Kota atau Kabupaten yang mayoritas adalah orang santri, maka Ganjar menggunakan 

tradisi kesenian sholawatan, menggandeng atau sowan ke para Kyai, Ulama, dan santri 

untuk berfoto bersama, menggunakan baju muslim, sarung, dan peci sebagai simbol 

orang yang religi. 

Strategi membangun personal branding berbasis budaya lokal Jawa Tengah 

digunakan melalui media sosial Instagram untuk di distribusikan kepada follower 

Ganjar baik para pemuda, hingga usia dewasa dan lanjut yang terbagi ke dalam tiga 

akun, akun pertama yang dikelola oleh Ganjar sendiri dengan alamat 

@Ganjar_pranowo, akun kedua yang dikelola admin media sosial relawan Ganjar yakni 

akun @Ganjaryasin, akun ketiga adalah akun @pdipjateng yang dikelola admin tim 

media sosial DPC, dan DPD Jateng. Dari sini dapat ditemukan bahwa pembuatan 

personal branding Ganjar sebagai pemimpin yang njawani adalah upaya membangun 

persepsi positif kepada publik yang diposisikan sebagai konsumen selayaknya dalam 

sistem pemasaran bisnis yakni personal branding. Hal itu adalah upaya merubah 

persepsi konsumen agar mau membeli produk pemasar. Personal branding Ganjar 

dalam hal ini ditempatkan sebagai produk, yang memiliki nilai untuk dipertukarkan atau 

dijual belikan dengan nilai suara dalam pemilihan pemimpin daerah Jawa Tengah. 

Disinilah terjadi sebuah praktik komodifikasi antara Ganjar dan publik sebagai 

produsen dan konsumen. Kepribadian, kompetensi Ganjar dimodifikasi sedemikian 

rupa agar dapat dijual dan ditukar dengan suara pendukung dalam pilkada. Dengan 

begini, pilkada berjalan tidak secara rasional melainkan transaksional. 
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Ketiga, dalam temuan penelitian ini, budaya Jawa menjadi alat komoditas yang 

diperjual belikan untuk membeli suara rakyat. Agar rakyat memilihnya maka budaya 

Jawa dilekatkan pada diri Ganjar sehingga jika kelak ia menjadi pemimpin, maka akan 

sesuai dengan budaya dan keinginan masyarakat Jawa. Hal-hal yang dikomodifikasi 

Ganjar dari budaya Jawa antara lain: nilai kepemimpinan, seni tari, kuliner, seni batik, 

tempat wisata, sholawatan, sowan kyai, dan sebagainya. 

 

6.2 Rekomendasi 

Dalam penelitian kali ini, ada beberapa hal yang masih menjadi keterbatasan 

dalam penelitian yakni dalam mendalami persepsi follower Instagram Ganjar dalam 

tiga akunnya untuk mengetahui persepsi yang terbangun dalam benak mereka tentang 

konstruksi personal branding Ganjar dalam pilkada Jateng. Sehingga bagi peneliti yang 

ingin meneruskan penelitian ini, dapat mengungkap lebih dalam persepsi follower atau 

publik tentang kontruksi personal branding yang dibangun kandidat. 

 

6.3 Saran 

Agar tercipta pesta demokrasi yang terbuka, jujur, kritis dan rasional, maka 

tim sukses para kandidat pilkada Jateng di masa yang akan datang dapat menampilkan 

sosok kandidat secara apa adanya dan terbuka, bukan personal branding semata. Hal 

ini untuk mengedukasi masyarakat dalam politik sehingga didapatkan pemimpin yang 

betul-betul memiliki kemampuan di bidang pemerintahan, bukan sekedar menpersonal 

brandingkan diri mampu dan atau sesuai dengan gambaran pemimpin ideal yang 

diajarkan melalui nilai budaya Jawa atau daerah setempat. 

Hal ini dapat terlaksana manakala di dalam dunia akademik diciptakan formula 

tentang konsep etika pemasaran politik yang dapat diterapkan di Indonesia serta adanya 
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aturan yang mengatur penerapan dan pelaksanaan pemasaran politik yang etis di 

Indonesia. Tanpa adanya dua hal ini, niscaya pemasaran politik ala kapital atau ala 

Amerikanisasi masih akan kental mewarnai jada Indonesia hingga ke daerah-daerah. 
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Akun Pdipjateng

No Tema 05-Feb 06-Feb 09-Feb 13-Feb 14-Feb 15-Feb 16-Feb 17-Feb 18-Feb 19-Feb 21-Feb 22-Feb 23-Feb 25-Feb 26-Feb 27-Feb 28-Feb 04-Mar 05-Mar 06-Mar 08-Mar 11-Mar 14-Mar 16-Mar 18-Mar 20-Mar 21-Mar 22-Mar 25-Mar 29-Mar 30-Mar 02-Apr 04-Apr 05-Apr 08-Apr 13-Apr 16-Apr ∑

1 Mbak Puan, Mas ganjar & DPRD Jateng PDIP 1 1

2 Pesan Bu Megawati 1 1

3 Bung Karno & Bu Mega 4 4

4 Bu Mega 4 1 1 1 1 1 9

5 Bung Karno 2 1 3

6 Massa Pdip 1 1

7 NKRI 1 1

8 Komunitas Juang Pdip 2 1 3

9 Mbak Puan melantik 1 1

10 Ketua DPD Jateng 1 1 2

11 Mbak Puan bantuan pangan 1 1

12 Mbak Puan dan penerima KIS 1 1

13 Mbak Puan target at;et indonesia 1 1

14 Ganjar Yasin 1 1 1 3

15 Cawali Tegal 1 1

16 Pendukung Ganjar Yasin 1 1

17 Pengarahan Bu Mega utk Pemenangan 1 1

18 Rakerdasus 1 1 2

19 jingle pemenangan jateng 1 1

20 ganjar versi dilan 1 1

21 mega & kyai 2 2

22 kyai maimun 1 1

23 mega, maimun, ganjar, yasin' 3 3

24 mega, maimun, ketua dpd 1 1

25 ganjar 1 2 1 4

26 ucapan imlek 1 1

27 ganjar imlek 2 2

28 mega ambil no urut 1 1

29 ketua dpd Jateng, ganjar, yasin, cawali tegal 1 1

30 quotes mega 1 1

31 ganjar pawai pilkada 1 1

32 ganjar & anak punk 1 1

33 ganjar makan bareng 1 1

34 ganjar & kyai 1 1 1 1 1 1 3 9

35 ganjar sarapan di warung 1 1 1 3

36 gedung pdip 1 1

37 ganjar memakai baju adat & bahasa adat 1 1

38 Jokowi 1 1 1 3

39 cawali tegal 1 1

40 ketua dpd 1 1 1 1 1 5

41 Mega, jokowi, puan 1 1

42 puan dan anak kecil 1 1

43 ganjar di rakernas 1 1

44 Alasan pilih jokowi 13 13

45 Pdip peduli bencana 3 3

46 logo banteng 2 1 3

47 ganjar di pabrik rokok 1 1

48 ganjar meninjau banjir ghenuk 1 1

49 ganjar tinjau titik longsor 1 1

50 puan kerja 1 4 5

51 cawali tegal 1 1

52 puan naik kapal di cap go meh 2 2

53 ganjar & istri 1 1

54 ganjar & cawali tegal 1 1

55 ganjar sosialisasi rumah tidak layak huni 1 1

56 ganjar jenguk lansia 1 1

57 yasin (jgn mdh termakan isu sara) 1 1

58 ganjar & jokowi 1 1

59 ganjar kumpul warga 1 1

60 mega HC 2 2

61 ganjar menyanyi via vallen 1 1

62 relawan perempuan 2 3 5

63 ganjar dan komunitas unggas 1 1

64 ganjar tekan kemiskinan 1 1

65 pandu juang 4 4

66 ganjar berkebun 1 1

67 relawan ganjar jalan kaki 1 1

68 relawan ganjar 2 2

69 ganjar dan pemenang olim 1 1

70 ganjar menari 1 1

71 ganjar & SPSI jateng 1 1

72 ganjar dan seni ukir jepara 1 1

73 jateng bebas rumah tak layak huni 1 1

74 3 jurus ganjar 1 1

75 kartu tani 1 1

76 kartu sejahtera 1 1

77 pendidikan gratis 1 1

78 jurus tangkal rob 1 1

79 ganjar bobol desa sudirman said 1 1

80 ganjar dan si roket 1 1

81 desa seratus persen ganjar 1 1

82 rahasia jateng gayeng 1 1

83 akses modal untuk wong cilik 1 1

84 ganjar ke pasar 2 2 4

85 ganjar dan kredit tani 1 1

86 ganjar dan program sehat 1 1

87 ganjar ambil rapot anak 1 1

88 ganjar jalan santai 1 1

89 persiapan posko bersama pdip 1 1

90 ganjar dan relawan 1 1 2

91 ganjar dan blangkon 2 2

92 kampanye cawali tegal 1 1 2

93 puan dan jk memberi bantuan di pemalang 1 1

94 yasin ke pasar 1 1

95 ganjar yasin pemimpn yg sumeh & peduli rakyat 1 1

96 program tani 1 1 2

97 puan & penghafal al quran 1 1

98 kampanye ganjar yasin 2 2

99 ngopi bareng dg tani 1 1 2

100 puan dan pelajar 1 1

101 puan & muhammadiyah 1 1

102 ganjar ke panti asuhan 1 1

103 puan dan atlet olga 1 1

104 ganjar pendidikan 1 1

105 puan mjd delegasi kesehatan 1 1

∑ 2 16 4 3 6 8 1 2 9 3 2 6 4 16 2 3 2 4 9 1 7 10 3 2 6 2 11 4 7 5 4 3 4 5 2 6 2 186
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Akun Pdipjateng

No Tema 05-Feb 06-Feb 09-Feb 13-Feb 14-Feb 15-Feb 16-Feb 17-Feb 18-Feb 19-Feb 21-Feb 22-Feb 23-Feb 25-Feb 26-Feb 27-Feb 28-Feb 04-Mar 05-Mar 06-Mar 08-Mar 11-Mar 14-Mar 16-Mar 18-Mar 20-Mar 21-Mar 22-Mar 25-Mar 29-Mar 30-Mar 02-Apr 04-Apr 05-Apr 08-Apr 13-Apr 16-Apr ∑

1 Mbak Puan, Mas ganjar & DPRD Jateng PDIP 1 1

2 Pesan Bu Megawati 1 1

3 Bung Karno & Bu Mega 4 4

4 Bu Mega 4 1 1 1 1 1 9

5 Bung Karno 2 1 3

6 Massa Pdip 1 1

7 NKRI 1 1

8 Komunitas Juang Pdip 2 1 3

9 Mbak Puan melantik 1 1

10 Ketua DPD Jateng 1 1 2

11 Mbak Puan bantuan pangan 1 1

12 Mbak Puan dan penerima KIS 1 1

13 Mbak Puan target at;et indonesia 1 1

14 Ganjar Yasin 1 1 1 3

15 Cawali Tegal 1 1

16 Pendukung Ganjar Yasin 1 1

17 Pengarahan Bu Mega utk Pemenangan 1 1

18 Rakerdasus 1 1 2

19 jingle pemenangan jateng 1 1

20 ganjar versi dilan 1 1

21 mega & kyai 2 2

22 kyai maimun 1 1

23 mega, maimun, ganjar, yasin' 3 3

24 mega, maimun, ketua dpd 1 1

25 ganjar 1 2 1 4

26 ucapan imlek 1 1

27 ganjar imlek 2 2

28 mega ambil no urut 1 1

29 ketua dpd Jateng, ganjar, yasin, cawali tegal 1 1

30 quotes mega 1 1

31 ganjar pawai pilkada 1 1

32 ganjar & anak punk 1 1

33 ganjar makan bareng 1 1

34 ganjar & kyai 1 1 1 1 1 1 3 9

35 ganjar sarapan di warung 1 1 1 3

36 gedung pdip 1 1

37 ganjar memakai baju adat & bahasa adat 1 1

38 Jokowi 1 1 1 3

39 cawali tegal 1 1

40 ketua dpd 1 1 1 1 1 5

41 Mega, jokowi, puan 1 1

42 puan dan anak kecil 1 1

43 ganjar di rakernas 1 1

44 Alasan pilih jokowi 13 13

45 Pdip peduli bencana 3 3

46 logo banteng 2 1 3

47 ganjar di pabrik rokok 1 1

48 ganjar meninjau banjir ghenuk 1 1

49 ganjar tinjau titik longsor 1 1

50 puan kerja 1 4 5

51 cawali tegal 1 1

52 puan naik kapal di cap go meh 2 2

53 ganjar & istri 1 1

54 ganjar & cawali tegal 1 1

55 ganjar sosialisasi rumah tidak layak huni 1 1

56 ganjar jenguk lansia 1 1

57 yasin (jgn mdh termakan isu sara) 1 1

58 ganjar & jokowi 1 1

59 ganjar kumpul warga 1 1

60 mega HC 2 2

61 ganjar menyanyi via vallen 1 1

62 relawan perempuan 2 3 5

63 ganjar dan komunitas unggas 1 1

64 ganjar tekan kemiskinan 1 1

65 pandu juang 4 4

66 ganjar berkebun 1 1

67 relawan ganjar jalan kaki 1 1

68 relawan ganjar 2 2

69 ganjar dan pemenang olim 1 1

70 ganjar menari 1 1

71 ganjar & SPSI jateng 1 1

72 ganjar dan seni ukir jepara 1 1

73 jateng bebas rumah tak layak huni 1 1

74 3 jurus ganjar 1 1

75 kartu tani 1 1

76 kartu sejahtera 1 1

77 pendidikan gratis 1 1

78 jurus tangkal rob 1 1

79 ganjar bobol desa sudirman said 1 1

80 ganjar dan si roket 1 1

81 desa seratus persen ganjar 1 1

82 rahasia jateng gayeng 1 1

83 akses modal untuk wong cilik 1 1

84 ganjar ke pasar 2 2 4

85 ganjar dan kredit tani 1 1

86 ganjar dan program sehat 1 1

87 ganjar ambil rapot anak 1 1

88 ganjar jalan santai 1 1

89 persiapan posko bersama pdip 1 1

90 ganjar dan relawan 1 1 2

91 ganjar dan blangkon 2 2

92 kampanye cawali tegal 1 1 2

93 puan dan jk memberi bantuan di pemalang 1 1

94 yasin ke pasar 1 1

95 ganjar yasin pemimpn yg sumeh & peduli rakyat 1 1

96 program tani 1 1 2

97 puan & penghafal al quran 1 1

98 kampanye ganjar yasin 2 2

99 ngopi bareng dg tani 1 1 2

100 puan dan pelajar 1 1

101 puan & muhammadiyah 1 1

102 ganjar ke panti asuhan 1 1

103 puan dan atlet olga 1 1

104 ganjar pendidikan 1 1

105 puan mjd delegasi kesehatan 1 1
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