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ABSTRACT 
 

Pesta demokrasi sedang berlangsung dari awal 2018.Pemilihan kepala daerah serentak di 
Indonesia merupakan suatu acara kebebasan berpartisipasi politik setiap anggota masyarakat. 
Momen ini sangat dinanti oleh masyarakat Indonesia untuk dapat memilih presiden untuk lima 
tahun ke depan. Agar aspirasi mereka terealisasi, maka mereka sangat mempelajari calon 
presiden dan program-program yang disajikan oleh para calon.penelitian ini ingin melihat 
pembatasan penelitian berada dalam kampanye politik bagi pembangunan pembelajaran politik 
masyarakat Indonesia 2019 di media baru. Kampanye yang mengemuka saat ini sangat dinamis. 
Sehingga masyarakat harus pintar dalam memilih informasi dan berita yang mengemuka di media 
baru. Konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori dari Roland Barthes (1915-1980). 
Penanda-petanda terdapat pada tanda-tanda bukan bahasa antara lain terdapat dalam bentuk 
mite, 1988. Mithe-mithe penelitian ini adalah tanda-tanda dalam kampanye yang digunakan oleh 
kedua kubu calon presiden RI 2019 yang ada dalam media social. Keabsahan dalam penelitian ini 
menggunakan triangulasi data. Koding yang digunakan dalam penelitian ini adalah open coding. 
Hasil penelitian adalah tanda-tanda dalam penelitian ini sudah semakin semarak dan semakin 
dinamis ada di media social. Mithe-mithe masih digunakan oleh kedua belah pihak ketika turun 
lapangan di daerah-daerah di Indonesia. Dan untuk tahap awal lumayan proses yang diiharapkan 
sesuai dengan harapan para calon presiden RI. Saran penelitian adalah penelitian dapat 
dikembangkan dengan menggunakan problem research yang meluas dan menggunakan metode 
penelitian yang berbeda. 

 
Kata Kunci : Kampanye politik, media baru, mithe, partisipasi politik 
 
 
Pendahuluan  

Pesta demokrasi pemilihan presiden Republik Indonesia tahun 2019 sudah mulai marak 
tahun 2018. Calon presiden RI adalah Joko Widodo dan Ma‟ruf Amin; dengan nomor urut satu dan 
Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno; dengan nomor urut dua. Kedua calon presiden RI sudah 
mempersiapkan pemilihan presiden ini dengan berbagai strategi yang digunakan oleh tim sukses 
kampanye dari dua kubu ini. 
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Media yang digunakan oleh kedua kubu semua melalui media. Terutama media social. Setiap satu 
kubu menyajikan suatu informasi. Maka instruksi berikutnya adalah viralkan. Menurut riset yang 
dilakukan oleh Kompas Januari 2018. Sebanyak 120 orang Indonesia menggunakan juta 
menggunakan perangkat mobile untuk mengakses media social.  Dengan penetrasi 45 persen. 
Dalam sepekan, aktivitas online di media social melalui smartphone mencapai 37 persen. 
( https://tekno.kompas.com/read/2018/03/01/10340027/riset-ungkap-pola-pemakaian-

medsos-orang-indonesia, diakses 2 Juni 2018). 
 

Secara berurutan dari posisi pertama adalah WhatsApp, Facebook, Instagram, dan baru 
diikuti media sosial buatan Korea Selatan, Line. Berdasarkan rata-rata trafik situs per bulan, 
Facebook menjadi media sosial paling banyak dikunjungi dengan capaian lebih dari 1 miliar juta 
pengunjung perbulan. Berdasarkan rata-rata trafik situs per bulan, Facebook menjadi media sosial 
paling banyak dikunjungi dengan capaian lebih dari 1 miliar juta pengunjung perbulan. Rata-rata 
pengunjung Facebook menghabiskan waktu 12 menit 27 detik untuk mengakses jejaring sosial 
tersebut. Sebesar 92 persen mengakses Facebook via mobile dengan perbandingan persentase 
berdasar gender sebanyak 44 persen untuk wanita dan 56 persen adalah pengguna pria. 
Pengguna Facebook didominasi golongan usia 18-24 tahun dengan presentase 20,4 persennya 
adalah wanita dan 24,2 persennya adalah pria. Sementara total pengguna aktif Instagram bulanan 
di Indonesia mencapai 53 juta dengan presentase 49 persen wanita dan 51 persen adalah 
pria.  (https://tekno.kompas.com/read/2018/03/01/10340027/riset-ungkap-pola-pemakaian-

medsos-orang-indonesia. Diakses 2 Juni 2018) 

 
Data di atas menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia sangat konsumtif dan sangat 

tergantung pada media baru ini. Maka kedua kubu pasangan calon presiden RI menggunakan 
media social dalam menyebarkan program-program jika menjadi presiden RI tahun 2019. Media 
yang digunakan oleh kedua pasangan ini sangat beragam. Namun dari kedua pasangan calon ini 
memiliki mithe mitos-mitos yang masih dipegang oleh masyarakat Indonesia. Walaupun 
masyarakat Indonesia adalah pengguna media baru. Namun mitos-mitos yang dipegang oleh 
masyarakat Indonesia masih dilaksanakan oleh masyarakat. 

 
Misalnya pemilihan calon presiden dan wakil presiden memiliki mitos-mitos yang berlaku di 

Indonesia. Pada suku Jawa misalnya pemimpin adalah seorang yang sudah senior. Karena senior 
dianggap sudah mengalami kehidupan. Maka ketika mereka menjadi pemimpin, maka dapat 
mengayomi masyrakat. Mitos-mitos dari suku-suku yang ada di Indonesia juga merebak pada 
kedua calon ini. Media baru seperti media social menangkap sinyal mitos tersebut. Dan ini 
digunakan oleh tim kampanye kedua kubu ini dalam menyampaikan berita, informasi, propaganda 
bagi kedua calon ini.  

 
Penelitian ini focus pada kampanye yang dilakukan oleh tim sukses kedua kubu 

melalui media social. Mitos-mitos yang ada dalam media social yang digunakan oleh kedua 
kubu dalam media sangat dinamis. Literasi media baru bagi pengguna media baru di 
Indonesia masih sangat minim. Dan ini yang digunakan oleh kedua kubu calon presiden 
dalam mendistribusikan semua informasi dan pesan dari calon presiden kepada para 
pendukung setianya. Jika literasi media baru sudah baik di Indonesia. Maka pengguna 
media baru sangat cerdas nantinya ketika ikut dalam partisipasi politik. 

 
 
Metoda, Kerangka Konsep dan Teori 
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Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Reusch 

dan Willem (1969) dan Guba penelitian kualitatif adalah (1) inkuiri naturalistik selalu adalah suatu 
taraf (2) taraf sejauh mana tingkat pengkajian adalah naturalistik merupakan fungsi sesuatu yang 
dilakukan oleh peneliti (3) yang dilakukan oleh peneliti adalah berkaitan dengan stimulus variabel-
bebas atau kondisi atiseden yang merupakan dimensi penting sekali (4) dimensi lainnya adalah 
apa yang dilakukan oleh peneliti dalam membatasi rentangan respons dari output subjek (5) inkuiri 
naturalistik tidak mewajibkan peneliti agar terlebih dahulu membentuk konsepsi-konsepsi atau 
teori-teori tertentu mengenai lapangan perhatiannya sebaliknya ia dapat mendekati lapangan 
perhatiannya dengan pikiran murni dan memperkenankan interpretasi-interpretasinya muncul dari 
dan dipengaruhi oleh peristiwa-peristiwa nyata, dan bukan sebaliknya. Walaupun demikian, suatu 
pendekatan yang secara konseptual kosong tidaklah tepat dan naif; dan (6) istilah naturalistik 
merupakan istilah yang memodifikasi penelitian atau metode, tetapi tidak memodifikasi gejala-
gejala. 

Dan menurut David Williams (1995) penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu 
latar alamiah dengan menggunakan metode alamiah. Penelitian alamiah mengutamakan latar 
alamiah, metode alamiah, dan dilakukan oleh orang yang mempunyai perhatian alamiah. 

Denzin dan Lincoln, 1987 menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang 
menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan 
dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Latar alamiah dengan maksud agar hasilnya 
dapat digunakan untuk menafsirkan fenomena dan yang dimanfaatkan untuk penelitian kualitatif 
adalah berbagai macam metode penelitian. Dalam penelitian kualitatif metode yang biasanya 
dimanfaatkan adalah wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan dokumen. 

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk 
menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan, dan perilaku individu atau sekelompok 
orang. Dalam wawancara terbuka adalah mementingkan apa yang diteliti yaitu upaya memahmai 
sikap, pandangan, perasaan dan perilaku baik individu maupun sekelompok orang. 

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan pendekatan naturalistik untuk 
mencari dan menemukan pengertian atau pemahaman tentang fenomena dalam suatu latar yang 
berkonteks khusus. Makna dari pernyataan sebelumnya adalah menggunakan dua aspek yaitu 
pendekatan penelitian dan tujuannya adalah memahami suatu fenomena dalam suatu konteks 
khusus. Artinya adalah tidak seluruh konteks dapatlah diteliti tetapi penelitian kualitatif harus 
dilakukan dalam konteks yang khusus. 

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak 
menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya. Jelas bahwa pengertian ini 
mempertentangkan penelitian kualitatif dengan penelitian yang yang mengarah kuantitatif yaitu 
dengan menonjolkan bahwa usaha kuantifikasi apapun tidak perlu digunakan pada penelitian 
kualitatif. 

Penelitian kualitatif didasarkan pada upaya membangun pandangan mereka yang diteliti 
dengan rinci, dibentuk dengan kata-kata, gambaran holistik dan rumit. Definisi ini lebih melihat 
melihat perspektif emik dalam penelitian yaitu memandang sesuatu upaya membangun 
pandangan subjek penelitian yang rinci, dibentuk dengan kata-kata, gambaran holistik dan rumit. 

Jene Richie, penelitian kualitatif adalah upaya untuk menyajikan dunia sosial, dan 
perspektifnya di dalam dunia, dari segi konsep, perilaku, persepsi, dan persoalan tentang manusia 
yang diteliti. Yang diteliti pada penelitian kualitatif adalah konsep, perilaku, persepsi, dan persoalan 
tentang manusia yang diteliti. 
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Penelitian kualitatif adalah penelitian untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami 
oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistik, 
dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang 
alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.  

Data yang sudah diperoleh dari lapangan akan dianalisis melalui tiga alur kegiatan yang akan 
dilakukan secara bersamaan, yakni ; reduksi data. Penyajian data dan penarikan kesimpulan atau 
verifikasi (Miles dan Habermas dalam Berg, 2004 : 220). 

Reduksi data merupakan sebuah proses pemilihan, pemusatan pada penyederhanaan, 
pengabstraksian dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di 
lapangan. Data kualitatif akan disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka ragam cara 
seperti : seleksi dan penyortiran ketat ringkasan atau uraian singkat penggolongan dengan 
mencari pola yang digunakan, terkadang menguraikan dan menjelaskan sebuah fenomena yang 
terjadi. 

Kesimpulan data diverifikasi selama proses penelitian melalui peninjauan atau pemikiran 
kembali pada catatan lapangan secara terperinci dan seksama, bertukar pikiran dengan informan 
peneliti. Makna-makna yang muncul dari data harus diuji kebenarannya, kekokohannya dan 
kecocokannya hingga membentuk validitasnya (Miles dan Habermas dalam Berg, 2004). 
 

Kerangka konsep penelitian ini adalah komunikasi politik. Komunikasi politik selain dikaji 
dengan memilah-milah setiap komponen yang terlibat, juga harus ditelaah dengan melihat kaitan 
antara komponen yang satu dengan komponen yang lain secara fungsional, dimana terdapat 
tujuan yang jelas yang akan dicapai. Sanders dan Kaid dalam karyannya, berjudul “Political 
Communication, Theory and Research: An Overview 1976 -1977”, mengatakan bahwa komunikasi 
politik harus intentionally persuasive, dalam artian sengaja dibuat sedemikian rupa agar dapat 
meyakinkan khalayak.  

Faktor tujuan dalam komunikasi politik itu, jelas tampak pula pada definisi yang disampaikan 
oleh Lord Windlesham dalam karyanya, What Is Political Communication. Bunyinya sebagai 
berikut: “Political communication is the deliberate passing of political message by a sender to a 
receiver with the intention of making the receiver behave in a way that might not otherwise have 
done.”  
 

Di jelaskan lebih lanjut oleh Windlesham bahwa, sebelum suatu pesan politik dapat 
dikonstruksikan untuk disampaikan kepada komunikan dengan tujuan mempengaruhinya, di situ 
harus terdapat keputusan politik yang harus dirumuskan berdasarkan berbagai pertimbangan.  
Jika sanders dank aid serta windlesham menekankan pengertian komunikasi politik pada tujuan, 
ahli komunikasi lain seperti Dan Nimmo dalam bukunya, political communication and public opinion 
in America – menekannya pada efek yang muncul pada komunikan sebagai akibat dari 
penyampaian suatu pesan.  
 
Makna tujuan pada definisi sanders dan Kaid serta windlesham, dan efek pada pendapat Dan 
Nimmo, pada hakikatnya sama; jika ditelaah perbedaannya hanyalah pada keterlekatan pada 
komponennya; tujuan melekat pada kom ponen komunikator dan efek pada komponen komunikan. 
Menurut kadarnya efek komunikasi terdiri dari tiga jenis, yakni efek kognitif, efek afektif dan efek 
behavioral. Efek kognitif terjadi bila ada perubahan pada apa yang diketahui, dipahami, atau 
dipersepsi oleh khalayak. Efek ini berkaitan engan transmisi pengetahuan, ketrampilan, 
kepercayaan, atau informasi. Efek afektif timbul bila ada perubahan pada apa yang dirasakan, 
disenangi, atau dibenci oleh khalayak.  
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Efek ini ada hubungannya dengan emosi, sikap, atau nilai. Efek behavioral merujuk pada perilaku 
nyata yang dapat diamati; yang meliputi pola-pola tindakan, kegiatan, atau kebiasaan berperilaku 
(Rakhmat, 2002: 219). Nimmo menggunakan formula Lasswell dalam menjelaskan luas lingkup 
komunikasi politik, yaitu komunikator politik, pesan-pesan politik, mediakomunikasi politik, khalayak 
politik dan efek politik. Berdasarkan ruang lingkup itu, terlihat bahwa suratkabar, televisi dan 
saluran massa lainnya tercakup dalam kajian media komunikasi politik.  
 

Komunikasi politik ialah proses penyampaian informasi mengenai politik dari pemerintah kepada 
masyarakat dan dari masyarakat kepada pemerintah (Ramlan Surbakti, 2010:152).  
Komunikasi politik adalah proses di mana informasi politik yang relevan diteruskan dari satu bagian 
sistem politik kepada bagian lainnya, dan di antara sistem-sistem sosial dengan sistem-sistem 
politik. Kejadian tersebut merupakan proses yang berkesinambungan, melibatkan pula pertukaran 
informasi di antara individu-individu dengan kelompok-kelompoknya pada semua 
tingkatanmasyarakat. Lagi pula tidak hanya mencakup penampilan pandangan-pandangan serta 
harapan-harapan para anggota masyarakat, tetapi juga merupakan sarana dengan mana 
pandangan dan asal-usul serta anjuran-anjuran pejabat yang berkuasa diteruskan kepada 
anggota-anggota masyarakat selanjutnya juga melibatkan reaksi-reaksi anggota-anggota 
masyarakat terhadap pandangan-pandangan dan janji serta saran-saran para penguasa. Maka 
komunikasi politik itu memainkan peranan yang penting sekali di dalam sistem politik: komunikasi 
politik ini menentukan elemen dinamis, dan menjadi bagian menentukan dari sosialisasi politik, 
partisipasi politik, dan perekrutan politik (Michael Rush dan Phillip Althoff, 2008: 24).  
 
Roland Barthes pun merupakan pengikut Saussurean yang berpandangan bahwa sebuah sistem 
tanda yang mencerminkan asumsi-asumsi dari suatu masyarakat tertentu dalam waktu tertentu. 
Semiotik, atau dalam istilah Barthes semiologi, pada dasarnya hendak mempelajari bagaimana 
kemanusiaan (humanity) memaknai hal-hal (things). Memaknai (to sinify) dalam hal ini tidak dapat 
dicampuradukkan dengan mengkomunikasikan (to communicate). Memaknai berarti bahwa objek-
objek tidak hanya membawa informasi, dalam hal mana objek-objek itu hendak dikomunikasikan, 
tetapi juga mengkonstitusi sistem terstruktur dari tanda. Salah satu wilayah penting yang dirambah 
Barthes dalam studinya tentang tanda adalah peran pembaca (the reader). Konotasi, walaupun 
merupakan sifat asli tanda, membutuhkan keaktivan pembaca agar dapat berfungsi. Barthes 
secara lugas mengulas apa yang sering disebutnya sebagai sistem pemaknaan tataran ke-dua, 
yang dibangun di atas sistem lain yang telah ada sebelumnya. sistem ke-dua ini oleh Barthes 
disebut dengan konotatif, yang di dalam buku Mythologies-nya secara tegas ia bedakan dari 
denotative atau sistem pemaknaan tataran pertama. 
1. signifier (penanda) 2. signified (petanda) 3. denotative sign (tanda denotatif) 4. connotative 
Signifier (Penanda Konotatif) 5. Connotative Signified (Petanda Konotatif) 6. Connotative Sign 
(Tanda Konotatif) 

Dari uraian Barthes di atas terlihat bahwa tanda denotatif (3) terdiri atas penanda (1) dan 
petanda (2). Akan tetapi, pada saat bersamaan, tanda denotatif adalah juga penanda konotatif (4). 
Jadi, dalam konsep Barthes, tanda konotatif tidak sekadar memiliki makna tambahan namun juga 
mengandung kedua bagian tanda denotatif yang melandasi keberadaannya. Pada dasarnya, ada 
perbedaan antara denotasi dan konotasi dalam pengertian secara umum serta denotasi dan 
konotasi yang dipahami oleh Barthes. Di dalam semiologi Barthes dan para pengikutnya, denotasi 
merupakan sistem signifikasi tingkat pertama, sementara konotasi merupakan tingkat kedua. 
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Dalam hal ini denotasi justru lebih diasosiasikan dengan ketertutupan makna. Sebagai reaksi untuk 
melawan keharfiahan denotasi yang bersifat opresif ini, Barthes mencoba menyingkirkan dan 
menolaknya. Baginya yang ada hanyalah konotasi. Ia lebih lanjut mengatakan bahwa makna 
“harfiah” merupakan sesuatu yang bersifat alamiah (Budiman, 1999:22). Dalam kerangka Barthes, 
konotasi identik dengan operasi ideologi, yang disebutnya sebagai „mitos‟ dan berfungsi untuk 
mengungkapkan dan memberikan pembenaran bagi nilai-nilai dominan yang berlaku dalam suatu 
periode tertentu. Di dalam mitos juga terdapat pola tiga dimensi penanda, petanda, dan tanda. 
Namun sebagai suatu sistem yang unik, mitos dibangun oleh suatu rantai pemaknaan yang telah 
ada sebelumnya atau dengan kata lain, mitos adalah juga suatu sistem pemaknaan tataran ke-
dua. Di dalam mitos pula sebuah petanda dapat memiliki beberapa penanda. Berbeda dengan 
para ahli yang sudah dikemukakan di atas, Charles Sanders Peirce, seorang filsuf berkebangsaan 
Amerika, mengembangkan filsafat pragmatisme melalui kajian semiotik. Bagi Peirce, tanda “is 
something which stands to somebody for something in some respect or capacity.” Sesuatu yang 
digunakan agar tanda bisa berfungsi disebut ground. Konsekuensinya, tanda (sign atau 
representamen) selalu terdapat dalam hubungan triadik, yakni ground, object, dan interpretant 
(lihat gambar 3). Atas dasar hubungan ini, Peirce membuat klasifikasi tanda. Tanda yang dikaitkan 
dengan ground dibaginya menjadi qualisign, sinsign, dan legisign. Qualisign adalah kualitas yang 
ada pada tanda. Sinsign adalah eksistensi aktual benda atau peristiwa yang ada pada tanda. 
Sedangkan legisign adalah norma yang dikandung oleh tanda. Peirce membedakan tiga konsep 
dasar semiotik, yaitu: sintaksis semiotik, semantik semiotik, dan pragmatik semiotik. Sintaksis 
semiotik mempelajari hubungan antartanda. Hubungan ini tidak terbatas pada sistem yang sama. 
Contoh: teks dan gambar dalam wacana iklan merupakan dua sistem tanda yang berlainan, akan 
tetapi keduanya saling bekerja sama dalam membentuk keutuhan wacana iklan. Semantik semiotik 
mempelajari hubungan antara tanda, objek, dan interpretannya. Ketiganya membentuk hubungan 
dalam melakukan proses semiotis. Konsep semiotik ini akan digunakan untuk melihat hubungan 
tanda-tanda dalam iklan (dalam hal ini tanda non-bahasa) yang mendukung keutuhan wacana. 
Pragmatik semiotik mempelajari hubungan antara tanda, pemakai tanda, dan pemakaian tanda. 
Berdasarkan objeknya, Peirce membagi tanda atas icon (ikon), index (indeks), dan symbol 
(simbol). Ikon adalah tanda yang hubungan antara penanda dan petandanya bersifat bersamaan 
bentuk alamiah. Dengan kata lain, ikon adalah hubungan antara tanda dan objek atau acuan yang 
bersifat kemiripan; misalnya foto. Indeks adalah tanda yang menunjukkan adanya hubungan 
alamiah antara tanda dan petanda yang bersifat kausal atau hubungan sebab akibat, atau tanda 
yang langsung mengacu pada kenyataan; misalnya asap sebagai tanda adanya api. Tanda seperti 
itu adalah tanda konvensional yang biasa disebut simbol. Jadi, simbol adalah tanda yang 
menunjukkan hubungan alamiah antara penanda dengan petandanya. Hubungan di antaranya 
bersifat arbitrer, hubungan berdasarkan konvensi masyarakat. Berdasarkan interpretant, tanda 
(sign, representamen) dibagi atas rheme, dicent sign atau dicisign dan argument. Rheme adalah 
tanda yang memungkinkan orang menafsirkan berdasarkan pilihan. Dicent sign atau dicisign 
adalah tanda sesuai dengan kenyataan. Sedangkan argument adalah yang langsung memberikan 
alasan tentang sesuatu. (Eko Mandala Putra. Mandala991.wordpress.com. diakses pada 3 Juni 
2018) 

Beberapa ahli pernah menjelaskan tentang arti kata kampanye, diantaranya adalah: 1. Rogers dan 
Storey, Menurut Rogers dan Storey pengertian kampanye adalah rangkaian tindakan komunikasi 
yang terencana dengan tujuan menciptakan efek tertentu pada sejumlah besar khalayak yang 
dilakukan secara berkelanjutan pada kurun waktu tertentu. 
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2. Pfau dan Parrot, Menurut Pfau dan Parrot pengertian kampanye adalah suatu proses yang 
dirancang secara sadar, bertahap dan berkelanjutan yang dilaksanakan pada rentang waktu 
tertentu dengan tujuan mempengaruhi khalayak sasaran yang telah ditetapkan. 3. Rajasundarman 

Menurut Rajasundarman definisi kampanye adalah pemanfaatan metode komunikasi kepada 
khalayk umum agar terkoordinasi dalam waktu tertentu. Kampanye harus ditujukan untuk 
mengarahkan kepada masyarakat mengenai permasalahan dan pemecahan masalah. 4. Imawan 

Menurut Imawan pengertian kampanye adalah upaya persuasif yang dilakukan seseorang atau 
sekelompok orang kepada orang lain agar sepaham terhadap ide atau gagasan yang ditawarkan. 
5. Rachmadi Menurut Rachmadi pengertian kampanye adalah kegiatan yang terorganisir secara 
sistematis untuk mendorong masyarakat melakukan sesuatu yang diinginkan dengan 
memanfaatkan media tertentu agar tepat sasaran dan disertai dengan evaluasi. 6.  Antar Venus, 
M.A, Menurut Antar Venus arti kampanye adalah upaya yang ditujukan untuk menciptakan 
perubahan dan dampak tertentu dalam kehidupan bermasyarakat yang dilakukan dalam kurun 
waktu tertentu. 7. Kotler dan Roberto, Menurut Kotler dan Roberto definisi kampanye adalah upaya 
yang dilakukan oleh individu atau sekelompok orang untuk menamankan ide, sikap, perilaku yang 
diinginkan oleh pelaku kampanye. 8. Hafied Cangara, Menurut Cangara kampanye adalah aktivitas 
komunikasi yang dilakukan untuk mempengaruhi masyarakat agar memiliki wawasan terhadap 
perilaku yang menjadi keinginan pemberi informasi., 9. Undang-Undang (UU), Menurut UU pasal 1 
ayat 26 No. 10 tahun 2008 pengertian kampanye adalah kegiatan yang dilakukan oleh peserta 
pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program yang 
ditawarkan oleh calon peserta Pemilu. 

Secara umum, fungsi kampanye berfungsi sebagai informasi agar masyarakat lebih tanggap 
terhadap suatu pesan yang disampaikan dalam kampanye. Menurut Drs. Antar Venus, MA, dalam 
kegiatan kampanye memiliki fungsi berikut ini: Sebagai sarana informasi yang dapat mengubah 
pola pikir masyarakat, Sebagai upaya pelaksana kampanye untuk mencapai tujuan dengan 
menggugah kesadara dan pendapat masyarakat terhadap isu tertentu, Pengembangan usaha 
dengan membujuk khalayak untuk membeli produk yang dipasarkan, Untuk membangun citra 
positif peserta kampanye. Tujuan Kampanye Mengacu pada pengertian kampanye di atas, maka 
kegiatan komunikasi di dalam kampanye harus dilakukan secara tersusun dan terlembaga. 
Lembaga tersebut bisa dari pemerintah, pihak swasta, atau dari lembaga swadaya masyarakat. 

Jadi, pada praktiknya kampanye memiliki tujuan yang beragam tergantung tujuan lembaga itu 
sendiri. Namun, secara umum tujuan kampanye adalah untuk menggugah isu tertentu dengan 
menyampaikan informasi produk atau gagasan/ ide yang dikampanyekan sehingga masyarakat 
menyukai, simpati, perduli, atau berpihak kepada yang melakukan kampanye. 

Beberapa contoh kampanye yang ada di masyarakat adalah: Ajakan untuk menyumbang dana 
bagi korban bencana alam, Anjuran pemerintah untuk melakukan imunisasi bagi anak, Ajakan 
sekelompok orang pada masyarakat untuk memilih calon gubernur tertentu, Anjuran seorang atlit 
untuk mengkonsumsi makanan yang sehat dan makanan suplemen tertentu. 
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Bentuk dan Jenis Kampanye, Pada praktiknya, ada beberapa bentuk dan jenis kampanye. Namun 
pada umumnya kegiatan kampanye dilakukan dengan slogan, pembicaraan, media cetak, simbol-
simbol, siaran rekaman berbentuk suara dan gambar. Pelaksanaan kampanye juga dilakukan 
melalui media internet dalam rangka pencitraan yang nantinya berkembang menjadi upaya 
persamaan sebuah gagasan atau isu suatu kelompok kepada masyarakat dengan harapan 
mendapatkan tanggapan. 

Hasil, Analisis dan Refleksi 

Jenis Kampanye Berdasarkan Orientasinya, 1. Product Oriented Campaigns, Ini merupakan 
kampanye yang berorientasi pada produk. Jenis kampanye ini umumnya dilakukan dalam 
lingkungkan bisnis komersil. Kampanye ini bertujuan untuk membangun citra positif terhadap 
produk yang diperkenalkan ke masyarakat, 2. Candidate Oriented Campaigns, Ini merupakan 
kampanye yang berorientasi pada kandidat. Kampanye ini biasanya memiliki latar belakang hasrat 
untuk kepentingan politik. Misalnya kampanye PEMILU, kampanye PILKADA, 3. Ideologically or 
Cause Oriented Campaigns. 

Pemaknaan tanda-tanda kampanye politik bagi pembangunan pembelajaran politik masyarakat 
Indonesia tahun 2019 melalui produk yang diharapkan adalah pemenangan calon presiden RI. 
Bukan program-program berdasarkan kebutuhan masyarakat RI. Masih berorientasi kepentingan 
para calon presiden RI. 

Kampanye ini berorientasi pada tujuan-tujuan khusus yang sifatnya sosial. Seperti yang pernah 
dijelaskan oleh Kotler, kampanye perubahan sosial bertujuan untuk menangani berbagai masalah 
sosial dengan perubahan pandangan, sikap, dan perilaku masyarakat. Penelitian ini orientasinya 
masih pada berfokus pada kebutuhan-kebutuhan calon presiden RI bagi pemenangannya. Bukan 
pada orientasi masyarakat secara mendasar akibat terpaan global yang terjadi di dunia ini. 

Jenis Kampanye Berdasarkan Isinya, ada beberapa macam kampanye yang bisa dibedakan dari 
isinya, diantaranya adalah:1. Kampanye Positif, Kampanye yang berisi pengenalan tentang produk 
atau seseorang yang dikampanyekan. Pada umumnya informasi yang disampaikan tentang hal-hal 
baik saja.2. Kampanye Negatif, Kampanye negatif biasanya dilakukan oleh kompetitor dimana isi 
kampanyenya menyampaikan tentang kekurangan produk atau seseorang. Pada umumnya 
kampanye negatif ini berdasarkan data dan fakta yang sudah terjadi sebelumnya. 3. Kampanye 
Hitam, Kampanye hitam adalah kampanye yang bertujuan untuk membunuh karakter seseorang 
atau produk yang menjadi kompetitor. Namun, informasi yang disampaikan dalam kampanye hitam 
adalah fitnah, kebohongan, atau tuduhan tanpa bukti. 

Jenis kampanye yang dilakukan oleh para calon presiden RI 2019 semuanya dilakukan. 
Kampanye positif, kampanye negative dan kampanye hitam. Kampanye positif adalah mereka 
mengambil simpati masyarakt Indonesia saat ini banyak mengalami kesulitan ekonomi, kondisi 
geografis yang tidak baik dan kesulitan masyarakat secara mendasar misalnya masalah 
kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Kampanye negative, dilakukan oleh kedua kubu dengan 
menviralkan segala tindakan dan informasi yang terjadi miss communication antara pengirim 
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pesan dan penerima pesan. Kesalahan pengiriman pesan ini dimanfaatkan secara optimalkan 
melalui media baru. Baik media social maupun media mainstream lainnya. Kampanye hitam juga 
dilakukan oleh kedua kubu. Baik pembunuhan karakter dari sisi SARA maupun kebijakan lainnya. 
Karena calon nomer satu merupakan calon incumbent. Sehingga apapun kebijakan yang dibuat, 
selalu dianggap salah oleh kubu lainnya. Seharusnya pihak KPU melaksanakan aturan pemilu 
dengan baik. Kegiatan kampanye politik yang tidak baik dapat dikenakan sangsi dan ditertibkan. 

Mitos sebagai system semiology, dimana ideologi sebagai tanda. Tanda kedua calon sangat dimaknai 
oleh pemberi tanda, yang memberikan tanda dan penerima tanda. Joko Widodo dan Prabowo Subianti 
memiliki tanda ideology yang disampaikan oleh Barthes. Ada beberapa kesamaan dan viosion ke depan 
dari kedua calon presiden RI ini. Namun selalu yang dikedepankan adalah perbedaan masalah yang 
dilihat oleh kedua calon ini. 

Media Kampanye, Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, ada banyak bentuk dan jenis 
kampanye. Semua bentuk dan jenis kampanye ini membutuhkan media kampanye sebagai corong 
untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat.Beberapa media kampanye yang umum 
digunakan adalah: Media Elektronik (televisi, radio), Media Cetak (koran, tabloid, majalah), Media 
Komunikasi Kelompok (pameran, seminar, diskusi panel), Media Luar-Ruangan (poster, banner, 
billboard, papan nama), Media Digital (Website, sosial media, email, aplikasi chatting, dan lain-
lain). 

Media kampanye yang dilakukan oleh kedua calon presiden ini semua media digunakan. Media 
mainstream, dan media baru. Kedua kubu berusaha sekuat tenaga dalam memperoleh simpati 
masyarakat. Demi pemenangan masing-masing kubu. Mitos-mitos yang terjadai dalam tanda-
tanda kampanye politik digunakan oleh kedua kubu. Dari kampanye off air sampai kampanye 
terselubung. Sementara masyarakat Indonesia belum cerdas dalam menerima informasi dari 
media baru. 

Literasi media masyarakat Indonesia masih dibutuhkan maksimal dalam memahami maksud dan 
tujuan informasi yang diterima. Penelitian tentang mythos dari Roland Barthes pernah dilakukan 
oleh beberapa peneliti. Penelitian yang dilakukan oleh Sabda Taro Trinarta, dalam Mitos jargon 
Politik capres-Cawapres pada Pilpres 2014; Analisis Semiotik pada Iklan Bebelac 4 versi “You are 
My Everything” oleh Jenica Lewinsky, dan tulisan Roland barthes dan Mitologi oleh Sri Iswidayati, 
jurusan Seni Rupa, Unnes (Portal Garuda), penelitian mitos Roland Barthes pernah juga dilakukan 
oleh A.M. Susilo Pradoko, mengenai Semiotika Roland Barthes guna Pengembangan Penelitian 
Pendidikan Musik dan Seni. Mitos Roland Barthes banyak digunakan oleh berbagai penelitian. Dan 
sangat menggugah awareness masyarakat ketika menyadari akibat dari fenomena tersebut. 

Saran penelitian adalah maksimalkan sosialisasi literasi media. Terutama media baru. Karena latar 
belakang pendidikan masyarakat Indonesia belum terlalu baik. Diperlukan pendampingan kepada 
masyarakat Indonesia agar lebih paham terhadap pesan-pesan yang disampaikan oleh pengirim 
pesan melalui media baru, yaitu media social. 
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