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RINGKASAN 

Berbeda dengan Pemilu/Pilpres 2014 yang dipenuhi dengan kontestasi citra  Jokowi 

dan Prabowo terkait isu kepemimpinan, religiositas, politik karakter dan platform politik 

dalam balutan kampanye negatif/hitam terutama di media sosial, namun hampir serupa 

dengan model kampanye luar ruang Pemilu 2009, yakni ketika baliho caleg dan capres-

cawapres menjamur di ruang publik, model kampanye luar ruang (baliho) Pemilu 2019 

terlihat mengikuti pola Pemilu 2009 dalam balutan isu yang mirip dengan Pemilu 2014. Bila 

Pemilu 2009 dipenuhi dengan cara caleg dan capres-cawapres mencitrakan diri meminjam 

atribut selebritas/tokoh  nasional/internasional dalam teks visual baliho, pada Pemilu 2019 

tren tersebut mengalami proliferasi. Baliho caleg dan capres-cawapres tidak lagi meminjam 

atribut tersebut secara terang seperti dalam Pemilu 2009, tetapi mereka menyamarkannya 

dalam paralanguage teks visual ataupun dalam teks tulis, yang pada saat yang bersamaan 

keduanya merepresentasikan kontestasi dan sintesis wacana aliran politik nasionalis/Islam. 

Penyamaran tersebut dalam perspektif kajian bahasa dalam wacana media berpotensi 

membuat komuter/orang (baca: pemilih) yang memandang tersesat.  

UU dan peraturan terkait isu di atas, misalnya amandemen UU no. 10/2008 Pasal 214 

yang berdampak pada menjamurnya iklan kampanye politik luar ruang, aturan ASN yang 

dirilis BKN tanggal 18 Mei 2018 terkait dengan Enam Aktivitas Ujaran Kebencian 

Berkategori Pelanggaran Disiplin ASN, PKPU NO. 28/2018 tentang iklan pemilu, dan aturan 

norma periklanan dalam Etika Pariwara Indonesia, atau lainnya, belum berhasil meregulasi 

keberadaan baliho di ruang publik ataupun meminimalisir bahasa ‘samar’ yang berpotensi 

menyesatkan. Kebijakan publik yang merespon fenomena bahasa ‘samar’ kampanye iklan 

luar  ruang caleg dan capres-cawapres Pemilu 2019 ini belum ada. Dengan demikian, 

rekomendasi kebijakan publik bahasa kampanye iklan politik luar ruang ini sebagai tujuan 

jangka panjang penelitian ini menjadi sangat urgen.  

Dalam kerangka ini, metode dan teori analisis wacana kritis (AWK) Norman 

Fairclough digunakan untuk menghasilkan rekomendasi terkait kebijakan publik tersebut. 

Alur  penelitian studi kasus berlapis multi tahun (3 tahun) ini adalah sebagai berikut: 

melakukan penelitian tekstual baliho caleg, capres-cawapres Pemilu 2019 (tahun ke-1), studi 

lapangan tahapan produksi dan konsumsi baliho (tahun ke-2) dan rekomendasi kebijakan 

publik (tahun ke-3). Tujuan penelitian tahun pertama adalah menjawab permasalahan: 

sejauhmana lingkup iklan baliho merepresentasikan potensi tindak ‘penyesatan’ secara 

tektual melalui bahasa samar pencitraan caleg dan capres-cawapres Pemilu 2019 terkait isu 

di atas dalam wacana kontestasi dan sintesis aliran politik nasionalis/Islam. Pada tahun 

kedua penelitian ini bertujuan menginvestigasi tahapan produksi dan konsumsi baliho. 

Sedangkan tahun ketiga, rekomendasi kebijakan publik akan dibuat berdasarkan kajian 

tekstual dan studi lapangan. Data tahun pertama berupa baliho caleg (dua baliho caleg parpol 

pemenang Pemilu 2019), capres-cawapres (dua baliho kubu capres-cawapres nomor urut 1 

dan dua baliho nomor urut 2) Pemilu 2019 diambil berdasarkan stratified purposeful 

sampling dan dianalisis dengan teori sosial semiotik, sistem transitivitas M.A.K. Halliday 

dan evaluasi bahasa. Sedangkan data transkrip wawancara tahapan produksi dan konsumsi 

akan dianalisis menggunakan teori encoding/decoding Stuart Hall.  Hasil penelitian ini akan 

diterbitkan pada jurnal Asian Anthropology, terindeks Scopus Q2, dan/atau  jurnal 

terakreditasi nasional, Mozaik Humaniora.  

Kata Kunci: baliho caleg dan capres-cawapres, bahasa samar, Pemilu 2019, AWK, kontestasi 

dan sintesis aliran politik nasionalis/Islam. 
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Kata Pengantar 

Puji syukur peneliti dan tim panjatkan atas berkah dan rahmat Allah SWT kepada kami, 

hingga kami dapat menyelesaikan penelitian ini dengan lancar.  

Penelitian ini sendiri merupakan penelitian bersifat multi-years (3 tahun) dengan 

menggunakan desain penelitian analisi wacana kritis Norman Fairclough. Pada tahun 

pertama, analisis ditujukan utnuk membedah teks berupa baliho caleg dan capres-cawapres 

Pemilu 2019 dengan menggunakan pisau bedah teori sosial semiotic untuk membedah teks 

visual. Sedangkan teks tulis dibedah dengan menggunakan teori systemic functional 

linguistics beserta language evaluation teori (baca juga: appraisal theory).  Tahun kedua 

merupakan tahapan analisis data lapangan berupa hasil olah data wawancara dengan 

produsen dan konsumen baliho. Tahapan ktiga merupakan integrasi tahapan pertama dan 

kedua dengan output salah satunya berupa rekomendasi kebijakan public bahasa kampanye 

iklan baliho capres-cawapres Pemilu 2019.  

Laporan ini merupakan laporan akhir tahun pertama yang dibagi ke beberapa sub bagian, 

seperti pembahasan kondisi sosial, politik serta budaya selama masa kampanye 2019 

(termasuk didalamya pembahasan kontestasi aliran politik nasionalis/Islam yang kemudian 

berproliferasi dalam bentuk deravatifnya); Pemilu 2019 itu sendiri, sosok capres-cawapres 

berikut sosok caleg yang balihonya kami pilih menggunakan stratified purposeful sampling; 

pdiskusi kajian kebijakan public bahasa kampanye iklan luar ruang, kajian teoritik, 

metodologi, pembahasan dan hasil.  

Peneliti dan tim mengucapkan banyak terima kasih kepada berbagai pihak yang mendukun 

kami, mulai dari staf administrasi, asisten peneliti, dan kolega dosen yang memberikan kriti 

dan saran. 
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BAB 1. PENDAHULUAN  

1.1.Latar Belakang 

Sub bab ini dibagi ke dalam dua bagian. Bagian pertama akan membahas potret singkat 

kondisi sosial politik yang mewarnai Pemilu 2019 dalam diskursus Pancasila. Bagian kedua 

akan mendiskusikan political branding baliho caleg dan capres-cawapres, yang 

menempatkan baliho sebagai (a) artefak budaya/visual, (b) komoditas ‘mobile market’ dalam 

konteks Pemilu 2019 (yakni baliho merepresentasikan  logika operasi street level marketing 

politik) dan (c) alat kampanye yang tidak hanya merepresentasikan kompleksitas wacana 

religiositas ataupun berbangsa dan bernegara berbasis Pancasila. Di samping itu, sub bab ini 

juga akan memberikan sedikit gambaran tentang aturan normatif periklanan yang tertuang 

dalam Etika Pariwara Indonesia (EPI)  dan peraturan komisi pemilihan umum terkait iklan 

pemilu. Hal ini diperlukan sebagai gambaran awal atas urgensi tujuan jangka panjang 

penelitian (rekomendasi kebijakan prublik bahasa kampanye iklan politik luar ruang).  

1.1.1. Potret Singkat  Kondisi Sosioal Politik Indonesia pada Pemilu 2019: Diskursus 

Pancasila  

Kampanye politik melalui iklan luar ruang (baliho) caleg dan capres-cawapres kembali 

menjamur di ruang publik Indonesia menjelang Pemilu 2019, setelah sebelumnya model 

kampanye ini memenuhi hampir setiap sudut ruang publik  baik itu di lanskap rural ataupun 

urban Pemilu 2009. Fenomena ini tidak hanya mengindikasikan saturasi sampah visual ruang 

publik, tetapi juga proliferasi tren kampanye politik yang kembali menguak namun dalam 

bentuk yang tidak sebangun dengan bentuk iklan kampanye politik luar ruang Pemilu 2009. 

Leiliyanti (2013) menemukan budaya baliho Pemilu 2009 Indonesia merepresentasikan 

politik simbol yang mengontestasikan sekaligus mensintesiskan aliran politik 

nasionalis/Islam dalam balutan wacana sosio-politik etnisitas Jawa/non Jawa. Kendati politik 

aliran nasionalis/Islam dalam pandangan Fealy (2009, p. xii) tidak lagi bisa dikatakan akurat 

merepresentasikan dua kelompok besar politik aliran Indonesia, namun keduanya bisa 

dijadikan rujukan penanda ideologis dalam peta politik Indonesia. Ketidakakuratan akademis 

ini dalam pandangan Sukma (2010, p. 65) and Platzdasch (2009) disebabkan tiap faksi politik 

mengadopsi nilai dari faksi lawan dan juga sebaliknya sehingga kekaburan segregasi antar 

keduanya terjadi. Kekaburan ini teramplikasi dalam kontestasi dan sintesis aliran politik 

nasionalis/Islam (yang dalam Pemilu 2014 kekaburan ini dimanfaatkan dalam balutan 

kampanye negatif/hitam terkait isu politik kepemimpinan, religiositas, politik karakter dan 
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platform politik kubu Jokowi-Prabowo) dalam baliho caleg dan capres-cawapres pemilu 

2019, yang beroperasi dalam wacana berbangsa dan bernegara berbasis Pancasila. 

 

Kembali pada pengadopsian nilai kubu lawan, tindak tersebut dalam wacana Pancasila sangat 

diakomodasi dikarenakan prinsip inklusifitas ideologi negara ini. Somantri (2006) 

berpendapat bahwa prinsip tersebut merefleksikan ideologi yang bergerak dinamis dalam 

premis keterbukaan yang kabur atau dalam sudut pandang Leiliyanti (2013, p. 239) ideologi 

ini beroperasi dalam logika “neither…nor”. Misalnya, lanjut Leiliyanti, sila pertama 

Pancasila menekankan aspek esensial religiositas negara, yakni toleransi kembar dalam 

kehidupan beragama di Indonesia. Artinya pada saat negara menjamin toleransi beragama 

dalam praktik keagamaan di Indonesia di antara semua pemeluk agama (agama seolah 

nampak ditempatkan pada posisi krusial dalam wacana religiositas negara), namun di saat 

yang bersamaan Pancasila, sebagai penentu ideologis praktik berbangsa dan bernegara di 

Indonesia, tidak menempatkan agama sebagai titik keberangkatan praksis toleransi antar 

agama. Toleransi sosial dalam wacana ini lebih ditekankan ketimbang toleransi berdasarkan 

nilai/ajaran agama masing-masing. Hal ini juga mengarah pada penempatan Indonesia bukan 

sebagai negara berlandaskan teokrasi, tetapi juga bukan negara berbasis sekularisme. Dengan 

demikian Pancasila dijadikan benteng inklusifitas (baca juga: ambiguitas) toleransi 

beragama.         

 

Inklusifitas dalam wacana nasionalis berpotensi menyebabkan friksi dalam wacana 

religiositas politik di Indonesia (dalam hal ini pada masa kampanye Pemilu 2019 – 23 

September 2018 sampai 13 April 2019). Misalnya kontroversi yang terjadi dalam wacana 

religiositas politik Indonesia, yakni ketika NU, melalui pimpinan sidang Munas Alim Ulama 

dan Konferensi Besar PBNU 2019 pada tanggal 28 Februari 2019,  Abdul Moqsith Ghazali 

dan ketua PBNU, KH Said Aqil Siradj, merekomendasikan larangan penyebutan kata kafir 

bagi non-muslim dalam wacana kewarganegaraan (Hartono, 2019). Rekomendasi tersebut 

dilatarbelakangi kelompok (Islam) tertentu (kelompok yang disebutkan secara eksplisit 

oleh Hartono adalah Front Pembela Islam (FPI), yakni dalam bahasa Woodward (2012, p. 

2) ‘organisasi teroris domestik Indonesia’) menggunakan kata kafir sebagai atribut yang 

merepresentasikan kekerasan teologis, diskriminatif. Dalam sudut pandang Tim 

Kemenangan Nasional Jokowi-KH. Ma’ruf Amin (capres-cawapres nomor urut 1), lanjut 
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Hartono, rekomendasi ini dinilai dapat menurunkan friksi politik (baca: kubu nasionalis 

versus Islam (radikal?) pemilu 2019 atau dalam bahasa AM Hendropriyono (dalam Paat, 

2019), mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) dan pendukung kubu nomor urut 1, 

‘pertarungan ideologi pancasila versus khilafah’).  

 

Kata ‘kafir’ sendiri dalam wacana religiositas Islam berfungsi sebagai penanda linguistik 

bagi kaum ‘yang menentang Al Qur’an dan Sunah, bukan menentang pendapat orang tentang 

Al Qur’an dan Sunah’ (Rakhmat, 2006, pp. 6-7) atau ‘para pengikut selain Islam’(Riyadi, 

2016 p. 21). Namun Husaini (2004, p. 12) mencatat terdapat ketidakkonsistenan Rakhmat 

(salah satu tokoh Islam liberal) dalam membingkai makna kafir, terutama  pada saat Ulil 

Abshar Abdalla mewawancarainya. Rakhmat  berpendapat bahwa hanya di Indonseia kata 

‘kafir’ menjadi label bagi kelompok non-muslim (hal ini dibantah KH Abdullah Gymnastiar 

(Pendiri Pondok Pesantren Daarut Tauhid) dan KH Salahudin Wahid (Tokoh NU, adik KH 

Abdurrahman Wahid), M Cholil Nafis (Ketua Dakwah MUI) (“Komentar AA Gym Soal 

Polemik Istilah Kafir”, 2019) yang mengatakan bahwa kata ‘kafir’ hanya ada dalam wacana 

teologis Islam dan tidak pernah dipakai dalam wacana berbangsa dan bernegara (baca juga: 

dalam praktik seharian berinteraksi dengan pemeluk agama lain), sedangkan makna kata 

tersebut, lanjut Rakhmat, harus direkonstruksi dengan merujuk pada makna derivatifnya, 

yakni kaum dengan ‘kriteria akhlak yang buruk’. Husaini juga mencatat kontestasi 

interpretasi makna kafir tidak hanya terjadi dalam ketidakkonsistenan Rakhmat yang bisa 

dikatakan mewakili kelompok Islam (liberal?) sendiri, tetapi juga terjadi misalnya dalam 

ruang publik ketika wacana Kristiani menolak penggunaan kata ‘kafir’. Hal ini dalam catatan 

Husaini (2004, p. 14) disebabkan  kaum Kristiani memiliki memori kolektif atas trauma 

sejarah terkait penggunaan label tersebut. Mereka menyematkan label ‘kafir’ pada kaum 

heretic (tidak hanya dalam wacana teologis), yakni kaum yang menganut kepercayaan 

berbeda dari kepercayaan resmi gereja (Husaini, 2004, p. 14) atau dalam bahasa Tahzib Lie, 

Durham, Lindholm  (2010, p. 594) kaum ‘yang mempraktekkan penyembah…yang tidak 

sesuai dengan kristenitas’ atau kaum yang tidak bertuhan, yang kemudian mereka bantai.  

Dengan latar belakang konteks sosio/religius politik ini, termasuk hoaks dan ujaran 

kebencian yang kerap dilontarkan oleh pendukung kedua belah kubu kandidat capres-

cawapres, Pemilu 2019 dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019. Hoaks dan ujaran 

kebencian sendiri bisa dikatakan bagian dari kampanye negatif/hitam (Anggraini, dkk, 2014). 
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Model kampanye hitam mengadaptasi konsep Machiavelli yakni kampanye yang 

menggunakan seluruh cara termasuk rumor, rayuan atau dalam bahasa Vasu, dkk (2018) 

berita bohong (hoaks) untuk menyebarkan informasi yang salah atau sesat. Model kampanye 

negatif menekankan pada pengungkapan sisi negatif atau rahasia kelam kandidat. Persadha, 

Abdullah, Wahyono  (2017, p. 32) menemukan bahwa berdasarkan respon 15 reponden 

warganet di Yogyakarta mereka mengklasifikasikan topik kampanye negatif/hitam yang 

bersirkulasi dalam media sosial terkait capres nomor urut  1 (Jokowi) dan nomor urut 2 

(Prabowo) yakni: capres nomor urut 1 (Stigmatisasi citra Jokowi sebagai komunis; 

KeIslaman Jokowi; Isu rasial: Jokowi keturunan Tionghoa; Ketidakmampuan  Jokowi 

sebagai pemimpin; Tampilan fisik Jokowi) dan capres nomor urut 2 (Prabowo sosok militer 

yang otoriter; Pelanggaran HAM Prabowo; Kewarganegaraan ganda Prabowo; Bangkrutnya 

bisnis Prabowo). 

 

1.1.2. Pemilu 2019, Political Branding dalam Baliho dan Peraturan KPU tentang 

Kampanye Pemilu versus Etika Periklanan Indonesia 

Sebelum membahas political branding dalam baliho (yang termasuk didalamnya diskusi 

posisi baliho sebagai (a) artefak budaya/visual, (b) komoditas ‘mobile market’ dalam konteks 

Pemilu 2019 (yakni baliho merepresentasikan  logika operasi street level marketing politik) 

dan (c) alat kampanye yang tidak hanya merepresentasikan kompleksitas wacana religiositas 

ataupun berbangsa dan bernegara berbasis Pancasila, pembahasan mengenai Pemilu 2019 

perlu dilakukan terlebih dahulu. Hal ini dikarenakan sub bagian ini berfungsi sebagai latar 

belakang/konteks political branding caleg dan pasangan capres-cawapres dalam baliho.   

a. Pemilu 2019 

Hoaks dan ujaran kebencian tidak menghentikan dukungan parpol terhadap dua kandidat 

presiden dan wakil presiden  ini yang dahulunya pernah berhadapan di Pemilu 2014. 

Pasangan capres-cawapres nomor urut 1 (Joko Widodo-KH. Ma’ruf Amin) didukung oleh 

parpol PDIP, Partai Golkar, Partai Nasdem, PPP, Hanura, PKPI sedangkan pasangan capres-

cawapres nomor urut 2 (Prabowo Subianto-Sandiaga Uno) didukung oleh parpol Gerindra, 

PKS, PAN, Demokrat (KPU, 2019). Bila ditilik dari parpol pendukung dua kubu ini dapat 

dikatakan bahwa kubu Jokowi-Ma’ruf Amin didominasi dengan dukungan lima parpol 

nasonalis (PDI-P, Golkar, Nasdem, Hanura dan PKPI) sedangkan PKB mengklaim diri 

sebagai partai nasionalis dengan nuansa keIslaman yang kental (Leiliyanti, 2013, pp. 61-63) 
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dan PPP yang merupakan partai Islam. Sedangkan kubu Prabowo didukung oleh dua parpol 

nasionalis (Gerindra dan Demokrat) dan satu parpol nasionalis yang juga kental 

keIslamannya (PAN) dan satu partai Islam (PKS). Berikut adalah visi misi kedua kubu 

pasangan calon:  

 

Sumber: https://kpu.go.id/index.php/pages/detail/2018/953 

 

Tercatat hanya 11 parpol yang secara resmi memberikan dukungan kepada dua pasangan 

capres-cawapres dari dua puluh parpol yang menjadi peserta pemilu 2019 (empat parpol 

merupakan parpol local yang hanya berkompetisi di provinsi Aceh). Kedua puluh parpol 

tersebut adalah sebagai berikut: PKB, Gerindra, PDI-P, Golkar, Nasdem, Partai Gerakan 

Perubahan Indonesia (Garuda), Partai Berkarya, PKS, Partai Persatuan Indonesia (Perindo), 

PPP, Partai Solidaritas Inonesia (PSI), PAN, Hanura, Demokrat, Partai Aceh, Partai Sira, 

Partai Daerah Aceh, Partai Nanggroe Aceh, PBB, Partai Keadilan Persatuan Indonesia 

(PKPI). 

 

Dalam pemilihan umum 2019, terdapat 16 partai politik yang berpartisipasi, yaitu: PKB, 

GERINDRA, PDI PERJUANGAN, GOLKAR, NASDEM, GARUDA, BERKARYA, PKS, 

PERINDO, PPP, PSI, PAN, HANURA, DEMOKRAT, PBB DAN PKP. Pada 17 Juli 2019, 

KPU mengumumkan hasil pemungutan suara final rekapitulasi pemilu legislatif 2019 di 

tingkat nasional, sebagai berikut: PDI-P (19,3%), GERINDRA (12,5%), GOLKAR 

(12,31%), PKB (9,69%), NASDEM (9,05%), PKS (8,21%), DEMOKRAT (7,77%), PAN 

https://kpu.go.id/index.php/pages/detail/2018/953
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(6,84%), PPP (4,52%), PERINDO (2,67%), BERKARYA (2,09%), PSI (1,89%),  HANURA 

(1,54%), PBB (0,79%),  GARUDA (0,5%), dan  PKP (0,22%). 

 

Pemilihan anggota legislatif dan pemilihan presiden dan wakil presiden dilaksanakn 

serempak pada tanggal 17 April 2019. Dibandingkan Pemilu 2014, nama capres dan 

cawapres diserahkan ke KPU kurang dari dua bulan sebelum pelaksanaan. Pada Pemilu 2019, 

nama calon diserahkan kurang dari delapan bulan (Agustus 2018). Hal ini dalam kacamata 

Power (2018, p. 321-322) kemungkinan memiliki tiga dampak: 

1. Koalisi parlementer yang akan terbentuk menjadi lebih cepat usang. Koalisi ini yang 

akan menentukan nominasi capres-cawapres pada pemilu berikutnya;  

2. Pemilih cenderung lebih memilih parpol ketimbang tokoh yang dicalonkan parpol; 

3. Masa kampanye menjadi lebih panjang dan mahal. 

Dalam Pemilu legislative 2019 jumlah perolehan kursi untuk DPR yaitu sejumlah 575 kursi 

dan DPD sejumlah 136 kursi untuk perwakilan 34 provinsi dengan 20 Partai politik yang ikut 

serta termasuk 4 partai lokal aceh. Namun, terdapat 11 partai politik dan 3 partai lokal Aceh 

yang tidak lolos secara administrasi (https://kpu.go.id/index.php/pages/detail/2018/953). 

Bila kembali menilik pada masa persiapan Pemilu 2019, Pemilu tahun ini merupakan 

pemilihan yang cukup rumit mengingat diberlakukannya parliamentary dan presidential 

threshold  pada pemilu kali ini yang mengalami perubahan untuk parliamentary threshold 

dari 20% menjadi 4% (Pasal 414 UU nomor 7 tahun 2017). Dalam pemilihan Presiden juga 

diberlakukan Presidential Threshold yaitu jumlah suara sah nasional yang dimiliki oleh partai 

politik atau gabungan parpol pendukung untuk dapat mencalonkan presiden dan wakil 

presiden, yakni sekurang-kirangnya 25% kursi di DPR atau 20% perolehan suara nasional 

dalam pemilu legislative (pasal 222 UU nomor 7 tahun 2017). 

Putusan terbaru mengenai presidential threshold turut mengundang pro dan kontra dari 

berbagai elemen. Banyak pihak yang melayangkan keberatan dan mengajukan judicial 

review ke Mahkamah Konstitusi pada tahun 2018. Hasil putusan MK menyatakan bahwa 

keberatan pemohon tidak memiliki dasar. Atas putusan tersebut, maka sistem presidential 

threshold tetap dilanjutkan.  

 

https://kpu.go.id/index.php/pages/detail/2018/953
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Setelah ditetapkannya putusan MK mengenai presidential threshold, seluruh partai politik 

mulai bersiap menghadapi pemilihan umum terutama menentukan langkah koalisi dalam 

upaya mengusung calon presiden dan wakil presiden. Dalam pemilihan tahun 2014, sejumlah 

partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) yang juga mendukung Prabowo-

Hatta sebagai presiden dan wakil presiden, unggul dalam pemilihan legislatif namun kalah 

dalam pemilihan presiden. Beberapa partai seperti Golkar, PKS, Gerindra menjadi partai 

penguasa parlemen pada tahun 2014. Sementara, partai pengusung Jokowi-JK yang 

tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH) tidak memperoleh suara yang signifikan 

seperti halnya partai politik didalam koalisi KMP. Namun, dalam pemilihan umum 2019 

beberapa partai politik mulai merubah arah dukungannya. Partai politik yang sebelumnya 

tergabung dalam Koalisi Merah Putih berpindah haluan dengan mendukung pemerintah dan 

Joko Widodo untuk pemilihan presiden tahun 2019. Peran organisasi Islam dan dukungan 

Media juga menjadi sorotan penting dalam pemilu 2019. Beberapa organisasi Islam yaitu 

Nadhlatul Ulama dan Muhammadiyah secara terang menyatakan dukungan terhadap salah 

satu pasangan calon presiden. Nadhlatul Ulama bahkan memaksa Jokowi dan partai 

pendukungnya jika posisi calon wakil presiden tidak berasal dari NU maka NU tidak 

bertanggung jawab ataupun berurusan dengan kemenangan Jokowi. Sementara, salah satu 

pimpinan Muhammadiyah, Din Syamsudin secara tidak langsung menyampaikan 

dukungannya terhadap pasangan calon Prabowo-Sandi dalam pemilihan umum 2019. Sikap 

politik tersebut merupakan arah dukungan setelah Nadhlatul Ulama mendukung Jokowi.  

 

Berdasarkan hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) DENNY JA, elektabilitas 

Jokowi-Ma’ruf pada bulan Februari meningkat 8,5% menjadi 64.1%. Sebelumnya, pada 

bulan Januari hanya berada pada angka 55,6%. Seperti yang telah disebutka sebelumnya, 

Joko Widodo, yang berasal dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan kembali diusung 

oleh partainya untuk mengarungi pemilihan presiden di 2019, ia didukung oleh pendukung 

setianya yaitu Partai Nasional Demokrat (Nasdem), beberapa partai lain juga tetap setia 

mendukung Joko Widodo seperti Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Hati Nurani 

Rakyat (Hanura), juga terdapat Partai Keadilan dan Pesatuan Indonesia (PKPI), partai-partai 

inilah yang mendukung Joko Widodo pada tahun 2014 dalam koalisi Koalisi Indonesia Hebat 

(KIH). Seiring dengan kemenangan Jokowi pada tahun 2014, beberapa partai politik masuk 

ke dalam koalisi ini, yaitu koalisi pendukung pemerintah, yaitu partai Golongan Karya 

(Golkar) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). PPP bahkan melakukan manuver hanya 
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beberapa saat setelah Jokowi memenangkan Pilpres, yaitu saat pemilihan ketua Majelis 

Permusyawatan Rakyat (MPR) 2014, walaupun tidak secara terang-terangan bergabung 

dengan KIH, PPP bergabung dengan koalisi pemerintah untuk mengusung calon ketua MPR 

di 2014 dan mereka bergabung permanen ke koalisi pemerintah (liputan6.com,2014). Tahun-

tahun berikutnya, PAN yang kemudian menyatakan bergabung dengan pemerintah. 

Walaupun tidak secara gamblang masuk ke dalam koalisi yang ada, PAN melalui ketua 

umumnya, Zulkifli Hasan, menyatakan bahwa partainya memutuskan untuk mendukung 

pemerintah, ia menyatakan bahwa hal ini dilakukan untuk rakyat semata. Golkar juga 

kemudian masuk ke dalam koalisi pemerintah menyusul pernyataan dari Setya Novanto yang 

pada saat itu menjadi bakal calon ketua umum partai berlambang beringin tersebut yang 

menyatakan bahwa Golkar memiliki bupati, walikota dan gubernur terpilih yang siap 

mendukung pemerintahan yang ada (kompas.com, 2016). Dalam perkembangannya, PAN 

kemudian memutuskan untuk keluar dari koalisi pemerintah untuk kemudian bersama-sama 

dengan demokrat menjadi partai diluar pemerintah.  

Partai politik bercorak NU seperti PPP, PKB memberikan dukungan terhadap pasangan 

Jokowi-Ma’ruf. Sementara Nasdem, Hanura, Golkar, Perindo, PKPI, PDI-P sebagai partai 

bercorak Nasionalis juga memberikan dukungan terhadap Jokowi-Ma’ruf. Di kubu 

penantang, Prabowo-Sandi didukung oleh beberapa partai politik diantaranya Demokrat, 

PKS, Gerindra, dan PAN.  Keberadaan Front Pembela Islam (FPI) di kubu Prabowo juga 

menjadi sebuah kecurigaan diantara lawan politiknya terutama yang berasal dari kubu 

Jokowi. Isu radikalisme, khilafah, dan konservatisme menjadi serangan utama terhadap kubu 

Prabowo selain masalah pelanggaran HAM yang kembali diungkit oleh lawan politiknya di 

tahun 2019. 

Beberapa lembaga survey kompak menyebutkan bahwa Jokowi dan Prabowo masih 

menduduki dua tokoh dengan elektabilitas tertinggi, misalnya survey yang dilakukan oleh 

Populi Center pada tahun 2017 menunjukkan bahwa Jokowi masih menempati posisi pertama 

sebagai tokoh dengan elektabilitas tertinggi (CNN Indonesia, 2017) menyusul kepuasan 

masyarakat kepada pemerintah yang berada di atas 60 persen. Prabowo ada di urutan 

selanjutnya disusul oleh nama-nama lain yang digadang-gadang berpeluang untuk maju ke 

pilpres 2019 seperti Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo yang baru saja purna tugas dari 

jabatannya sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI). Di social media pun, kedua 

nama ini masih menjadi favorit bagi masyarakat untuk pilpres 2019, studi dari Suratnoaji et 
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al. (2018) menunjukkan pada media social Twitter, nama Jokowi dan Prabowo menjadi nama 

yang paling banyak dibicarakan orang untuk pilpres 2019.  

Kubu Jokowi dan Prabowo bertarung diseputar isu pemerintahan Jokowi selama 5 tahun 

pertama, yakni sektor Ekonomi, Infrastruktur, Lapangan kerja, dan Jaminan kesehatan 

merupakan isu yang diutarakan bagi kubu penantang. Prabowo dan koalisinya sebagai kubu 

penantang mempertanyakan pertumbuhan ekonomi yang Jokowi janjikan selama kampanye 

yaitu tumbuh sebesar 7% sementara kenyataannya pada periode kepemimpinannya hanya 

tumbuh sebesar 5%. Isu lain seperti jaminan kesehatan, jaminan kontrak kerja juga menjadi 

senjata bagi kubu penantang. Selain isu fundamental, masalah terhadap perkembangan 

demokrasi di Indonesia juga menjadi perhatian bagi kubu penantang. Berlakunya UU ITE 

dianggap sebagai tindakan represif terhadap kebebasan berpendapat di masyarakat meskipun 

pemerintah berdalih undang-undang tersebut merupakan bentuk perlindungan terhadap 

kebebasan yang melampaui batas sehingga berakibat terhadap munculnya berita bohong atau 

hoax news di masyarakat.  

Prabowo dan koalisinya juga mengkritisi bahwa pemerintah telah mengabaikan kritik dan 

masukan yang diberikan oleh masyarakat, terbukti dari banyaknya pihak yang ditangkap 

akibat memberi kritik kepada pemerintah. Meskipun Prabowo dan koalisinya mengangkat 

isu kebebasan berekspresi dalam kampanye mereka, Prabowo sendiri tidak lebih dalam hal 

kebebasan berekspresi. Partai koalisi pendukung Jokowi mengutarakan bahwa Prabowo 

memiliki serangkaian kasus dan masalah HAM ketika ia menjabat sebagai Pangkostrad di 

era presiden Soeharto. Tuduhan yang diutarakan terhadap Prabowo semakin menguat ketika 

isu hilangnya para aktivis kembali diangkat sebagai bahan kampanye. Prabowo dituding 

bertanggung jawab terhadap serangkaian penculikan aktivis pada kasus 1998. Tim mawar 

yang dipimpin oleh dirinya dituding bertanggung jawab atas kekerasan yang terjadi pada 

kasus semanggi di tahun 1998. Tuduhan tersebut kembali digunakan sebagai serangan 

terhadap kubu Prabowo untuk melakukan delegitimasi terhadap dirinya. 

 

b. Political Branding dalam Baliho 

Holt (2004) berpendapat bahwa political branding merupakan produk politik simbolik yang 

intangible dan sarat nilai (O’Shaughnessy, 2001, p.1048). Nilai yang harus segera 

dimasukkan tidak semata terbelenggu dengan prinsip Marxisme tentang nilai tukar atau nilai 

tambah, tetapi lebih kepada bagaimana produk diisi dengan “nilai identitas” (Holts,  2001, 

pp. 3-4), yakni berupa “kesan, gambar, sikap dan pengakuan” (Lee-Marshment, 2009, pp. 
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111-112). Hal ini lanjut Holt (2004, p. 9) akan membentuk “mitos identitas (identity myth)” 

yang dikonstruksikan dalam “a populist world which illustrates the lives of real people who 

share the same ideological belief”. Baliho bisa dianalogikan sebagai dunia populis yang 

seolah mengilustrasikan kesadaran, hasrat dan gaya hidup Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin 

dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Namun, baliho lebih dari sekedar kesadaran, hasrat 

dan gaya hidup. Ia memiliki dampak luar biasa membentuk dan menggiring opini 

konsumennya hingga menembus level ketidaksadaran melalui logika ‘buyway’ (Gudis, 2004) 

atau logika mekanisme pasar bergerak (‘mobile market’), yakni ibarat lukisan  pinggir jalan 

yang bersaturasi sekaligus melampaui batasan wilayah provinsi, kota, kabupaten, kecamatan, 

lurah, desa, baliho sebagai artefak budaya/visual layaknya lukisan pinggir jalan (Gudis, 2004, 

pp. 50-58) tidak mendapatkan perhatian penuh komuter/orang yang memandang. Mobilitas 

penonton yang cepat hanya menyebabkan artefak ini akan dilihat sepintas. Hal ini, lanjut 

Gudis, komuter hanya menyimpan ingatan sementara ketika sepintas memandangnya. 

Namun, lewat aksi memandang tersebut, komuter secara tidak sadar melakukan analisis 

personal singkat dan cepat atas baliho-baliho tersebut.      

 

Dalam proses ketidaksadaran ini, impresi komuter terbentuk. Pembentukan impresi ini, tidak 

memerlukan “intellectual attention”(Harrington dalam Gudis, 2004, p. 70).  Hal ini dalam 

pandangan Cronin (2008, p. 110), moblitas komuter yang sangat cepat mencegah ia melihat 

representasi simbolik ini dalam koherensi semiotik. Teknik untuk memikat atau bahkan 

membuat komuter memandang baliho lebih lama adalah dengan penggunan ‘contrasting 

colour schemes, noticeable ad colours, fewer rather than more words, clear, concise 

branding and a simple proposition’ (Cronin, 2008, p. 103). Kendati demikian teknik tersebut 

tidak bisa menjamin penuh keberhasilan dikarenakan mobilitas komuter yang cepat 

menghalangi proses transfer tersebut. Dengan demikian, dibutuhkan penempatan baliho di 

hampir setiap sudut ruang publik untuk menarik perhatian komuter. Saturasi baliho di ruang 

publik ini juga seolah menyangkal proposisi praktisi pemasaran yang menganggap bahwa 

lokasi spesifik menentukan segmentasi pasar dan menjadi faktor penting dalam mendapatkan 

perhatian pemilih potensial (Cronin, 2008, pp. 99-101).  

 

Hal ini dalam pandangan Williamson (1985, p. 11) berkaitan erat tidak hanya dengan kualitas 

keberadaan baliho dimana-mana, tetapi juga ‘its tenacity as a recognisable form’ yang 

membentuk struktur makna (yang merepresentasikan hasrat, kesadaran, gaya hidup dan nilai 

identitas caleg capres-cawapres). Williamson (1985, p. 17) menyarankan publik jangan 
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hanya melihat representasi baliho sebagai mitos kebohongan, yakni dengan hanya berfokus 

pada menganalisis penanda (baca: isi) yang dikemas dalam bahasa  ‘mantra’ (menembus 

level ketidaksadaran) atau juga dalam bahasa ‘samar’, tetapi juga melihat petanda (baca juga: 

isi bentuk) baliho sebagai entitas yang tak terlihat. Karena petanda (baca juga: bentuk) baliho 

merefleksikan seperangkat hubungan, yakni sebuah scaffolding yang menunggu diisi 

penanda dalam baliho. Penanda tersebut sendiri bersifat substansial. Dengan demikian 

penelitian ini tidak hanya sekedar membedah sejauhmana lingkup iklan baliho 

merepresentasi mantra atau juga bahasa samar, tetapi juga membongkar mekanisme 

scaffolding baliho merepresentasikan kontestasi dan sintesis aliran politik nasionalis/Islam 

dalam kerangka isu kepemimpinan, religiositas, politik karakter dan platform politik capres-

cawapres serta caleg (citra caleg berkelindan dalam pencitraan politik capres-cawapres yang 

didukung parpolnya).          

c. Peraturan KPU tentang Iklan Pemilu versus Aturan Norma Periklanan dalam 

Etika Pariwara Indonesia (EPI) 

Peraturan tentang iklan pemilu diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) 

Republik Indonesia no. 28 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan komisi pemilihan 

umum no. 23 tahun 2018 tentang kampanye pemilihan umum. Dalam peraturan tersebut tidak 

meregulasi secara eksplisit pemakaian bahasa yang berkonotasi ambigu/bahasa samar. 

Peraturan tersebut (Pasal 3 ayat 6) hanya mencantumkan bahwa ‘[p]embuatan materi Iklan 

Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mematuhi ketentuan peraturan 

perundang-undangan dan etika periklanan’. Sedangkan ayat 2 pasal tersebut berbunyi bahwa 

‘[m]ateri Iklan Kampanye…paling sedikit memuat visi, misi, dan program Peserta Pemilu’.  

 

Kendati ketentuan KPU dalam PKPU mengatur secara eksplisit bahwa pembuat materi iklan 

wajib mengikuti etika periklanan yang diatur dalam kitab Etika Pariwara Indonesia (Dewan 

Periklanan Indonesia, 2007), namun terdapat pihak yang tidak menginginkan iklan pemilu 

diregulasi berdasarkan EPI. Mereka berpendapat Dewan Periklanan Indonesia (yang 

merumuskan EPI) dipandang bukan sebagai lembaga peserta/mewakili peserta pemilu dan 

perdebatan publik terkait iklan/materi iklan berfungsi seperti layaknya pengaturan dan 

penegakkan. Panwaslu yang memiliki otoritas dalam pengawasan pemilu beserta penegakan 

aturan main periklanan politik (Dewan Periklanan Indonesia, 2007, pp. 55-57). 

 

https://satucitra.co.id/unduh/Etika-Pariwara-Indonesia.pdf
https://satucitra.co.id/unduh/Etika-Pariwara-Indonesia.pdf
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Berikut merupakan beberapa ketentuan iklan pemilu yang diatur EPI: 

‘iklan (a) harus  tampil jelas sebagai suatu iklan, (b) tidak menimbulkan 

keraguan atau ketidaktahuan atas identitas pengiklannya…,(c) tidak 

…mengganti atau berbeda dari … tatanan/perlakuan yang … diyakini 

masyarakat…sebagai kebenaran/keniscayaan, (d) tidak mendorong/ 

memicu timbulnya rasa cemas/takut berlebihan…, (d) iklan yang 

mengandung … pendapat sepihak, wajib mencantumkan kata-kata 

“menurut kami”, “kami berpendapat” atau sejenisnya, (e) jika iklan 

menyajikan/mengajukan permasalahan/pendapat yang bersifat 

kontroversi/menimbulkan perdebatan publik, maka [ia] harus dapat (jika 

diminta)  memberikan bukti pendukung dan/atau penalaran yang dapat 

diterima oleh lembaga penegak etika, … agama dan kepercayaan tidak 

boleh diiklankan dalam bentuk apapun,’ (Dewan Periklanan Indonesia, 

2007, pp. 31-32). 

 

Dari dua aturan yang telah disebutkan (PKPU no. 28 tahun 2018 dan aturan norma periklanan 

dalam Etika Pariwara Indonesia) dapat disimpulkan bahwa kendati kontradiksi sempat 

muncul, aturan tata bahasa yang dikeluarkan Dewan Periklanan Indonesia bisa dijadikan alat 

rujukan regulasi kendati di dalamnya belum diatur secara jelas terkait bahasa ‘samar’ 

pencitraan (yan diatur adalah kata yang dipakai tidak boleh menimbulkan penafsiran lain 

selain yang dimaksud pemesan iklan). Hal ini dalam kajian media dan bahasa sulit untuk 

dilakukan dikarenakan makna kata akan terus berproliferasi bergantung dengan konteks dan 

hubungan antar konteks sehingga tidak pernah ada makna yan dapat distabilkan. Sedangkan 

interpretasi atas makna kata tidak bisa dikekang dalam regulasi yang terkesan authoritarian 

yang seolah makna (baca juga: pesan iklan) tidak boleh menyimpang dari pesanan. Bila 

ditinjau dari sisi ini, ketentuan normatif ini justru berpotensi mengekang sebuah keniscayaan, 

yakni kebebasan penafsiran bahasa. Dengan demikian rekomendasi kebijakan publik terkait 

bahasa iklan pemilu berdasarkan kajian bahasa dalam media menjadi sangat urgen untuk 

dirancang/dibuat.   

     

1.2.State of the Art 

Tren isu kepemimpinan dalam pemilu di Indonesia sebelum era reformasi maupun era 

pemerintahan Jokowi berproliferasi dalam putaran kontestasi dan sintesis aliran politik 

Nasionalis/Islam sejak masa pemerintahan Soekarno, Soeharto hingga masa pemerintahan 

Jokowi. Penelitian terkait citra kepemimpinan – presiden ataupun tokoh politik panutan 

parpol – telah banyak dilakukan. Artikel dan penelitian tentang political branding di 
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Indonesia sejak jaman Soekarno hingga Era Reformasi telah banyak dilakukan (van 

Wichelen, 2006; Ajidarma, 2009; Adityawan, 2008; Leiliyanti, 2013; Nugroho dan Setia, 

2014; Roosa, 2014; Subijanto, 2014; Salamah, 2015).  

 

Di Era Reformasi, Presiden Indonesia yang secara terang benderang memanfaatkan politik 

pencitraan (sebagai sosok nasionalis Islam) guna memenangkan Pemilu 2004 dan 2009 

adalah SBY (Ajidarma, 2009). Namun Nugroho dan Setia (2014, p. 4) memosisikan 

kemenangan SBY sebagai hasil “fans politiknya”. Sedangkan Leiliyanti (2013) membaca 

narasi pengonstruksian citra caleg Pemilu 2009 dalam baliho dan menemukan bahwa 

pencitraan para caleg dalam baliho merepresentasikan disposisi politik dan budaya, yakni 

mereka meleburkan sekaligus mengontestasikan aliran politik Islam dan Nasionalis dalam 

baliho.   

 

Penelitian mengenai politik pencitraan Jokowi dan Prabowo dalam pilpres 2014 dilakukan 

Subijanto (2014), Roosa (2014), Salamah (2015) dan Mietzner (2014). Subijanto (2014) 

melakukan analisis tekstual atas media kampanye yang digunakan dua kubu – video, iklan 

TV, slogan, dan platform kampanye. Penelitian ini  menemukan bahwa model pencitraan dan 

komunikasi politik kubu Jokowi mengikuti kaidah emergent hegemony, yakni  model yang 

berorientasi pada komunitas yang selalu memperbaharui wajahnya dengan karakteristik 

pencitraan yang lebih personal, tidak terpusat (decentered), membingkai diri dalam kata ganti 

kata benda “kita” dan menempatkan publik sebagai partisipan aktif (dalam hubungan yang 

setara/horizontal). Sebaliknya pencitraan dan komunikasi politik Prabowo dipandang sebagai 

counter hegemony: bersifat impersonal, sentralistik, hirarkis, dan publik diposisikan pasif 

(dalam hubungan patron-client).  

 

Hampir senada dengan Roosa dan Subijanto, Salamah (2015) menemukan brand ekuitas 

Jokowi lebih tinggi dibanding semua calon capres pada Pemilu 2014. Hal ini dikarenakan 

keterpaparan publik atas logika media berupa brand awareness, yakni citra Jokowi yang 

“merakyat, membumi, turun lapangan, ramah dan jujur” atau dalam bahasa Mietzner (2014, 

hlm. 116)“he was a regular fixture on TV and news sites on the Internet” dan  prototipikalitas 

(Jokowi = identitas sosial pemilih). Data penelitian Salamah didasarkan pada pemilihan 
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sampel surat kabar yang memberitakan konstruksi citra semua kandidat pilpres 2014. Selain 

itu, Salamah (2015, hlm. 166) menemukan sifat kampanye Jokowi vs Prabowo, yakni aktif 

partisipatif vs mobilisasi massa, menjadi salah satu faktor yang diduga berperan menaikkan 

popularitas Jokowi. Prabowo dalam kacamata Mietzner merupakan sosok neoauthoritarian 

Muslim yang seolah taat, sedangkan Jokowi yang menolak eksklusifitas Muslim dalam 

pandangan Mietzner (2014, hlm. 120) merupakan Muslim taat.  

 

Penelitian ini mendukung capaian renstra dan peta jalan penelitian UNJ dan prodi 

linguistik terapan terutama terkait dengan tema riset dalam Rencana Induk Penelitian UNJ di 

bidang Seni, Sosial, Humaniora pada isu integrasi bangsa dan harmonisasi sosial dan kajian 

bahasa dalam media massa dalam roadmap penelitian prodi.  

 

Berikut adalah tabel yang akan mengilustrasikan jenis luaran yang akan dihasilkan pada 

tahun kedua penelitian: 

No Jenis Luaran Indikator Capaian 

Kategori Sub Kategori Wajib Tambahan TS TS+1 TS+2 

1 Artikel 

ilmiah 

dimuat di 
jurnal  

Internasional 

bereputasi 

√ - - Reviewed - 

Nasional Terakreditasi - - -  - 

2 Artikel 

ilmiah 
dimuat di 

prosiding 

Internasional terindeks - √  Sudah 

dilaksanakan 

- 

Nasional - - - - - 

9 Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT) 6     

 

1.3. Rumusan Masalah dan Pembatasan Masalah 

a. Rumusan Masalah 

Dengan latar belakang yang telah didiskusikan di sub bab pendahuluan, fokus penelitian ini 

menjawab beberapa masalah dibawah ini (berdasarkan tahun penelitian): 

Tahun pertama: 

1. Sejauhmana lingkup iklan baliho melalui bahasa samar pencitraan caleg, capres-

cawapres Pemilu 2019 merepresentasikan potensi tindak ‘penyesatan’ secara tekstual 

terhadap orang/komuter yang memandang baliho terkait isu kepemimpinan, 
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religiositas, politik karakter dan platform politik dalam wacana kontestasi dan sintesis 

aliran politik nasionalis/Islam? 

2. Bagaimana mekanisme scaffolding pengonstruksian citra terjadi hingga baliho 

mencerminkan kontestasi dan sintesis aliran politik nasionalis/Islam dalam kerangka 

isu kepemimpinan, religiositas, politik karakter dan platform politik capres-cawapres 

serta caleg (citra caleg beranyam dalam pencitraan politik capres-cawapres kubu 

caleg)? 

Tahun kedua: 

3. Bagaimana baliho caleg dan pasangan capres-cawapres diproduksi? 

4. Bagaimana pemilih atau komuter yang memandang baliho mengkonsumsi baliho 

dalam wacana kontestasi dan sintesis aliran politik nasionalis/Islam yan tidak terlepas 

dari isu kepemimpinan, religiositas, politik karakter dan platform politik? 

Tahun ketiga:    

5. Rekomendasi yang tepat seperti apa yang perlu dirumuskan untuk melengkapi 

kebijakan publik terkait etika periklanan dalam konteks kajian bahasa iklan pemilu? 

 

b. Pembatasan Masalah 

Agar lebih terfokus dan terarah, batasan masalah penelitian ini berkaitan erat dengan ruang 

lingkup penelitian yakni investigasi bahasa visual dan tulis  dua baliho caleg dari tiap parpol 

pemenang pemilu dan dua baliho pasangan capres-cawapres sebagai landasan untuk 

menghasilkan kajian tekstual (pada tahun pertama). Sedangkan pada tahun kedua fokus 

permasalahan adalah pada tahapan produksi dan konsumsi baliho. Dalam menjawab 

permasalahan ini, penelitian studi lapangan pada tahun kedua akan membatasi wawancara 

pada caleg peserta pemilu/pembuat iklan pesanan caleg, capres-cawapres (tahapan produksi) 

dan pemilih kedua belah kubu. Sedangkan pada tahun ketiga, penelitian ini akan membedah 

UU dan aturan terkait kampanye Pemilu 2019 serta Etika Pariwara Indonesia (EPI) guna 

meninjau ketidakkonsistenan ataupun kontradiksi yang berpotensi menyebabkan keresahan 

(seperti yang telah didiskusikan dalam sub bagian  peraturan komisi pemilihan umum PKPU 

no 20 tahun 2018 dengan EPI). Hal ini juga ditujukan untuk menyempurnakan regulasi terkait 

bahasa kampanye, terutama iklan media luar ruang.    

1.4. Tujuan Penelitian 

Seperti yang telah disebutkan dalam ringkasan, penelitian ini memiliki dua tujuan besar: 
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1. Tujuan Jangka Panjang 

Merancang dan menghasilkan rekomendasi atas kebijakan publik terkait bahasa 

kampanye iklan pemilu (dalam hal ini luar ruang) pada Pemilu 2019 menjadi sangat 

urgen dilakukan mengingat iklan kampanye peilu luar ruang tidak mengacu pada EPI 

tetapi juga aturan tika yang dirumuskan dalam EPI belum mengakomodasi bahasa 

‘samar’ yang menyebabkan kekaburan sekat antara kampanye negatif/hitam..   

2. Tujuan Jangka Pendek 

Tujuan jangka pendek penelitian ini berjalan selaras dengan menjawab masalah 

penelitian multi tahun ini (3 tahun). Tujuan penelitian tahun pertama adalah 

membongkar sejauhmana lingkup iklan baliho melalui bahasa samar pencitraan caleg 

dan capres-cawapres Pemilu 2019 terkait isu kepemimpinan, religiositas, politik 

karakter dan platform politik dalam wacana kontestasi dan sintesis aliran politik 

nasionalis/Islam merepresentasikan tindak tekstual ‘penyesatan’ terhadap 

orang/komuter yang memandang baliho. Disamping itu, pembongkaran mekanisme 

scaffolding pengonstruksian citra juga dilakukan.  Tujuan penelitian pada tahun 

kedua adalah membongkar mekanisme scaffolding produksi citra terjadi hingga 

baliho mencerminkan kontestasi dan sintesis aliran politik nasionalis/Islam dalam 

kerangka isu kepemimpinan, religiositas, politik karakter dan platform politik capres-

cawapres serta caleg (citra caleg beranyam dalam pencitraan politik capres-cawapres 

kubu caleg) dan mekanisme pemilih atau komuter yang memandang baliho 

mengkonsumsi baliho. Sedangkan tujuan tahun ketiga adalah merumuskan 

rekomendasi yang tepat  untuk melengkapi kebijakan publik terkait etika periklanan 

dalam konteks kajian bahasa iklan pemilu. 
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Bab 2. Tinjauan Pustaka 

2.1. Calon Presiden dan Wakil Presiden 

a. Joko Widodo 

Tokoh ini menjadi figur yang sangat diminati masyarakat Indonesia sejak pertama kali 

terdengar oleh publik mengenai mobil SMK yang cukup menyita perhatian masyarakat, saat 

itu Jokowi masih menjabat sebagai walikota Surakarta, kemudian ia masuk ke dalam jajaran 

tiga walikota terbaik dunia versi “The City Mayors Foundation” tahun 2012 (voa.indonesia, 

2013), sejak itu namanya seolah menjadi satria piningit yang kemudian menjadi 

perbincangan oleh banyak masyarakat Indonesia yang mencari calon pemimpin barunya 

seiring dengan akan berakhirnya masa kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono pada 

tahun 2014, di sekitar tahun tersebut 2012, masyarakat juga menjadi sangat rindu akan tokoh 

politik yang baru dan bermartabat seiring dengan banyaknya kader dari Partai Demokrat yang 

kemudian terkena kasus korupsi. Jokowi seolah menjadi satu-satunya pilihan saat itu dimana 

ia berhasil memotong banyak fase politik yang harus ia lalui, dalam kurun waktu dua tahun, 

Jokowi berhasil menembus ibukota Jakarta sebagai Gubernur, dan hanya dua tahun 

berselang, ia berhasil masuk ke dalam jajaran elit politik di Indonesia dan menjadi calon 

presiden di tahun 2014.  

 

Beberapa studi dari para peneliti menunjukkan bahwa populisme adalah hal yang sudah 

mengakar lama di bangsa Indonesia sejak era reformasi, terutama populisme Islam (Hadiz, 

dkk, 2017). Ide ini yang kemudian dikaitkan dengan sosok Jokowi yang berasal dari rakyat 

kecil, hidup sederhana dan hanya fokus pada pekerjaannya sebagai walikota maupun 

gubernur, berulang kali Jokowi dalam pernyataannya menolak untuk memikirkan mengenai 

peluangnya pada pilpres 2014 (merdeka.com, 2014), citra inilah yang kemudian justru malah 

membuat masyarakat makin menginginkan sosok Jokowi dalam pilpres 2014, meskipun saat 

itu ia masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta periode 2012-2017. Hadiz (2017) 

mengatakan bahwa populisme Islam sudah mengakar sangat kuat di Indonesia, hal inilah 

yang kemudian digunakan oleh Jokowi dan kubunya untuk memenangkan pilpres 2014 dan 

kemudian diulang pada pilpres 2019. Jokowi menguatkan hal ini melalui Nawa Cita yang ia 

sampaikan pada visi misinya, hal ini semakin mempertegas citra Jokowi sebagai presiden 

yang lahir dari rakyat, citra populis dalam diri Jokowi semakin terbangun lewat berbagai aksi 

sebelumya sebagai gubernur DKI Jakarta dimana ia tidak ragu untuk terjun langsung ke 
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masyarakat, bahkan konsep “blusukan” menjadi hal yang kemudian disematkan pada sosok 

Joko Widodo.  

 

Hamayotsu (2015) menyatakan bahwa pemilihan umum 2014 adalah pemilihan untuk 

memilih presiden rakyat dimana Jokowi sangat kuat dengan citra sebagai tokoh politik baru 

yang menjadi terobosan dari masyarakat kelas menengah, meskipun pada akhirnya citra ini 

juga yang kemudian membawa Koalisi Oposisi untuk memiliki suara yang kuat di parlemen, 

bahkan pada tahun 2014, dimana pemenang pada pemilu legislative adalah PDIP, namun 

ketua DPR terpilih bukan berasal dari partai pemerintah. Jokowi dikenal sebagai figur yang 

mengutamakan kerja daripada omongan (Bland, 2019, p. 4) hal itu nampak dalam banyak 

slogan ataupun narasi yang digunakan oleh Jokowi dalam safari politiknya, istilah 

“blusukan” sempat begitu terkenal untuk mengasosiasikan ide Jokowi untuk menemui 

masyarakat dan mencari masalah yang ada secara langsung kepada warganya.  

 

Namun, fokusnya Jokowi dalam membangun Indonesia membuat kemampuannya dalam 

mengatasi masalah sosial politik yang kompleks dan beragam dari Indonesia menjadi sangat 

terbatas, Jokowi dianggap memimpin dengan gaya yang mirip dan mengingatkan bangsa 

Indonesia dengan masa orde baru, dimana pada beberapa kesempatan, hal ini nampak dari 

kebijakan-kebijakannya, Jokowi pernah membuat tim asistensi hukum melalui 

Menkopolhukam, Wiranto, sebagai tim yang akan mengawasi perilaku, perkataan, pikiran 

dari tokoh-tokoh public maupun masyarakat, hal ini dianggap sebagai ketakutan dari rezim 

Jokowi akan kebebasan berpendapat di Indonesia.  

 

Pada tahun 2019, kondisi Papua memanas, Jokowi melakukan kebijakan untuk mematikan 

saluran internet di Papua guna mencegah tersebarnya berita hoax mengenai Papua, langkah 

ini juga dianggap sebagai keotoriteran Jokowi dalam memimpin dan ketidakmampuannya 

dalam mengatasi masalah sosial politik yang ada di Indonesia. Jokowi seringkali mengatakan 

bahwa ia tidak akan mengubah gaya kepemimpinannya mulai dari walikota, gubernur sampai 

menjadi presiden (Bland, 2019). Kemampuan Jokowi dalam menyelesaikan masalah jangka 

pendek namun kurang dalam strategi jangka panjang kemudian menjadi hal terkuat sekaligus 

terlemah dari Joko Widodo (Bland, 2019, p.3). Sebagai sosok yang brilian dengan ide jangka 

pendek, namun kurang baik dalam hal strategi, keadaan ini seringkali dimanfaatkan oleh 

lawan politiknya untuk menyerang Joko Widodo mulai dari program kerja, tingkah laku 

maupun kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Jokowi. Lawan politik Jokowi, Prabowo dan 
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kubunya, seringkali menggunakan infrastruktur sebagai sesuatu yang mubazir dan tidak 

meningkatkan ekonomi Indonesia, karena yang dilakukan oleh Jokowi hanyalah 

mengeluarkan dana dan tidak mendapat pemasukkan dari hal tersebut, isu ini terus 

berkembang dan bahkan menjadi salah satu isu yang paling banyak dibicarakan oleh kubu 

Prabowo – Sandi. 

 

b. Prabowo Subianto 

Prabowo subianto merupakan seorang purnawirawan jenderal di era Soeharto. Dia menikah 

dengan anak Soeharto yang bernama Titien Soeharto. Pada era akhir kekuasaan Soeharto, 

Prabowo berbalik mendukung pendemo dengan menyarankan agar Soeharto mundur dari 

jabatannya. Dia dituduh berkhianat kepada Soeharto. Akibatnya, hubungannya dengan sang 

istri juga berakhir karena tuduhan terhadap dirinya yang membuat ia dimusuhi oleh keluarga 

cendana. Setelah tuduhan terhadap dirinya sebagai pengkhianat bagi negara, ia juga dituduh 

oleh para aktivis karena dirinya dan pemerintah orde baru dianggap bertanggung jawab 

terhadap kasus hilangnya beberapa aktivis. Jemma (2016) mengatakan bahwa Prabowo 

sebagai seorang purnawirawan jenderal memiliki hubungan yang sangat kuat dan relasi yang 

sangat berpengaruh dalam sejarah politik Indonesia. Ayahnya yang bernama Sumitro 

Djojohadikusumo merupakan menteri keuangan di era Soekarno. Setelah berbagai 

permasalahan yang dihadapinya setelah era orde baru berakhir, dirinya memutuskan untuk 

pergi ke luar negeri. Meskipun dirinya pergi untuk beberapa waktu, relasi politik dan 

pengaruhnya tidak pernah meninggalkan Indonesia. Melalui adiknya, Hasyim 

Djojohadikusumo membangun kekuatan politik dan kedekatan dengan berbagai pengusaha 

di dalam negeri sebagai upaya untuk menguatkan langkah politiknya. Prabowo juga diketahui 

membangun bisnisnya diluar negeri dan membangun relasi bisnis dengan Raja Jordan. Pada 

tahun 2000, dirinya kembali ke Indonesia dan bergabung ke partai Golkar. Di tahun 2008, 

Prabowo dan Hashim membentuk partai Gerindra sebagai alat politik mereka. Kekayaan 

Prabowo diperkirakan mencapai sebesar 15 juta US dollar pada tahun 2015. Sementara, 

Forbes menyatakan bahwa Hashim Djojohadikusumo masuk kedalam daftar orang terkaya 

di Indonesia dan menempati urutan ke 37 (Jemmi, 2016). Kini, keluarga Djojohadikusumo 

dikenal sebagai salah satu oligarki yang sangat berpengaruh di Indonesia (Tapsell, 2015). 

Dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta pada tahun 2012, Prabowo bersama Megawati 

mengusung Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama sebagai calon gubernur dan calon 

wakil gubernur. Megawati dan Prabowo berperan dalam pembiayaan kampanye pemilihan 

gubernur pada tahun 2012. Meskipun mereka mengklaim bahwa dana kampanye Jokowi pada 
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pemilihan gubernur 2012 hanya sejumlah 9 Milyar, sangat jauh dari lawan kampanye Jokowi 

pada saat itu Fauzi bowo sebesar 70 Milyar. Peran keluarga Djojohadikusumo dalam langkah 

politik Jokowi merupakan hal yang sangat signifikan (Jemma, 2016). 

Langkah politik Prabowo banyak menguras harta dan aset miliknya. Setelah mengikuti 

kontestasi politik pada tahun 2009 dan ikut mendanai kampanye pasangan calon Jokowi-

Ahok pada pilgub 2012, Prabowo mulai mengendurkan agresivitas dan determinasi 

politiknya seiring dengan beberapa bisnisnya yang mulai dinyatakan bermasalah. Langkah 

politiknya di berbagai situasi dan peran dirinya sebagai ketua umum partai Gerindra yang 

terkait dengan isu pelanggaran HAM menjadi salah satu alasan melambatnya determinasi 

Prabowo di dunia politik (Purdey, 2016). Prabowo bahkan mengungkapkan pernyataan di 

salah satu media lokal mengenai kondisi partai Gerindra dan koalisinya yang kekurangan 

uang dalam kontestasi politik di tahun 2019. Dia juga menyebutkan bahwa politik di 

Indonesia sangatlah mahal, bagi siapapun yang tidak memiliki modal yang cukup maka 

jangan sesekali mencoba untuk bertarung (Detik, 2018). Hal ini didukung dengan fakta 

bahwa salah satu perusahaan kertas miliknya yang berlokasi di Kalimantan, PT Kertas 

Nusantara, mengalami kondisi yang sangat memprihatinkan. Di tahun 2019, ribuan karyawan 

perusahaan tidak bekerja, namun juga tidak dipecat. Sekitar 1.400 karyawan dibiarkan tanpa 

kejelasan. Bahkan, gaji dan pesangon karyawan tidak dibayar sama sekali  terhitung dari 

tahun 2008 (Kabar24, 2019). Kondisi keuangan perusahaan dikabarkan sudah terlilit hutang 

bahkan sejak berdiri pada tahun 1998. Perusahaan yang awalnya didirikan oleh Bob Hasan 

ini bernama PT Kiani Kertas yang kemudian dibeli oleh Prabowo dengan nilai US$ 170 juta. 

Pada tahun 2007, Perusahaan ini berganti nama menjadi PT Kertas Nusantara. Keadaan 

keuangan perusahaan ini sudah bermasalah sejak awal dengan banyaknya hutang yang 

dimiliki. Pada tahun 2003, saat itu perusahaan masih bernama PT Kiani Kertas dipimpin oleh 

Luhut Binsar Pandjaitan yang kemudian diangkat oleh Jokowi sebagai Menko Bidang 

Kemaritiman pada tahun 2017. Luhut memohon penundaan penagihan hutang kepada Bank 

Mandiri pada tahun 2004 selaku investor PT Kiani Kertas dengan cara mencicil selama 

beberapa tahun tergantung kemampuan membayar.  

Pada tahun 2015, adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo melalui anak perusahaannya 

yang bernama Novela membantu pendanaan perusahaan dengan menggelontorkan modal 

senilai US$ 50 juta. Di tahun yang sama, BPK melakukan audit terhadap Bank mandiri yang 

diduga telah melakukan kelalaian dengan mengambil alih kredit Kiani Kertas dari Badan 

Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) di tahun 1998 yang merupakan pemberi modal 
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terhadap PT Kiani Kertas yang saat itu masih dipegang Bob Hasan. Pada tahun 2007, 

Kejaksaan Agung memutuskan tiga mantan direksi Bank Mandiri sebagai tersangka dalam 

kasus korupsi pengalihan aset kredit ke Kiani Kertas. Ketiga direksi tersebut adalah Direktur 

utama Edward Cornelis William Neloe, Wakil direktur utama I Wayan Pugeng, dan Direktur 

Corporate M. Sholeh Tasripan. Setelah berbagai permasalahan yang dihadapi oleh 

perusahaan kertas milik Prabowo, pada tahun 2008, PT Kertas Nusantara memutuskan untuk 

melakukan pemecatan terhadap 900 karyawan. Perusahaan berdalih bahwa pemecatan 

merupakan upaya untuk menghadapi ancaman krisis dan gulung tikar. Pada tahun 2009, 

karyawan melakukan mogok kerja karena upah dan pesangon terhadap karyawan yang 

dipecat belum juga dibayarkan (Detik, 2019).  

c. K.H. Ma’ruf Amin 

Ma’ruf adalah salah satu tokoh kuat di lingkungan Nadhlatul Ulama (NU), salah satu 

organisasi Islam terbesar di Indonesia, NU diperkirakan memiliki massa lebih 90 juta jiwa, 

angka yang sangat besar untuk pemilihan presiden. Lembaga Survei Indonesia melalui exit 

poll pada 2013 merilis data bahwa dari 249 juta penduduk Indonesia yang mempunyai hak 

pilih, sekitar 36 persen atau 91,2 juta di antaranya mengaku sebagai warga NU (kompas.com, 

2016). Winarti (2014) mengatakan bahwa peran ulama sangat penting bagi Joko Widodo 

dalam pemilihan umum 2014, dimana penunjukkan Ma’ruf Amin juga berpotensi 

mengulangi hal yang sama untuk Joko Widodo di tahun 2019.  

Ari Ganjar, pakar politik dari Universitas Padjajaran, dalam berita yang dimuat dalam laman 

resmi Vice Indonesia (vice.com, 2018) menyatakan bahwa pemilihan Ma’ruf adalah balas 

budi Jokowi terhadap Nahdlatul Ulama  yang sudah melindungi Jokowi dari tuduhan-tuduhan 

yang berkaitan dengan politik identitas selama tiga tahun terakhir, Ma’ruf dianggap sebagai 

tokoh sentral yang dapat mempersatukan tiap-tiap elemen dalam tubuh Nahdlatul Ulama, 

yaitu NU structural dan NU kultural, sosok Ma’ruf adalah penengah dari kedua kubu yang 

ada di dalam tubuh Nahdlatul Ulama ini. Lebih jauh lagi, sosok Ma’ruf juga memiliki peran 

penting dalam memadamkan serangan-serangan politik identitas yang dilontarkan oleh lawan 

politik Joko Widodo dalam kepemimpinannya selama empat tahun terakhir. Ma’ruf juga 

dianggap sebagai tokoh yang dihormati oleh kubu Islam garis keras maupun Islam Moderat, 

saat FPI, yang sering digambarkan sebagai kubu Islam garis keras melakukan demo besar-

besaran atas mantan gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, pada tahun 2017, 

Ma’ruf adalah salah satu tokoh kunci yang akhirnya mengeluarkan fatwa penistaan agama 
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kepada Basuki Tjahaja Purnama dalam kapasitasnya sebagai ketua Majelis Ulama Indonesia. 

Hal ini membuat pemilihan Ma’ruf merupakan pemilihan strategis untuk memadamkan isu 

politik identitas yang dimainkan oleh lawan politik Jokowi, seiring dengan terpilihnya 

Ma’ruf, citra anti-islam yang sering dialamatkan kepada Jokowi perlahan berkurang atas 

kehadiran sosok Ma’ruf Amin sebagai calon wakil presiden Joko Widodo sekaligus 

representasi ulama dalam kubu Joko Widodo.  

Ma’ruf yang digambarkan sebagai solusi dari ketegangan politik yang berlangsung cukup 

lama, sebenarnya adalah seorang tokoh yang memiliki rekam jejak panjang dalam dunia 

politik di Indonesia, Ma’ruf dianggap sebagai tokoh yang berpengaruh atas kebijakan-

kebijakan intoleran yang pernah terjadi di Indonesia. Peneliti Human Rights Watch 

Indonesia, Andreas Harsono, berargumen bahwa apa yang dilakukan oleh Ma’ruf pada masa 

lalu adalah sesuatu yang berbahaya bagi toleransi keberagaman yang ada di Indonesia 

(vice.com, 2018).  

Dari masa mudanya Ma’ruf tidak pernah terlalu jauh dari lingkaran kekuasaan (Bland, 2019) 

dari mulai jabatan di parlemen hingga menjadi salah satu tokoh ulama paling berpengaruh di 

Indonesia. Bland berargumen bahwa Ma’ruf adalah tokoh yang kontradiktif, terpilihnya 

Ma’ruf sebagai wakil presiden dapat digunakan oleh Ma’ruf untuk mengkampanyekan nilai-

nilai islam di Indonesia (Bland, 2019, p. 5) padahal kubu Jokowi adalah kubu yang dianggap 

lebih merangkul terhadap semua golongan di Indonesia, justru kubu Prabowo yang dianggap 

sebagai kubu politik yang berafiliasi pada salah satu agama tertentu,  pemilihan Ma’ruf 

sebagai wakil presiden juga memicu ketidakpuasan pendukung Jokowi yang lebih sekuler 

dan liberal (vice.com,  2018), sehingga  penunjukkan ini dapat berdampak positif, yaitu 

mengamankan suara umat Islam sekaligus menghapus citra anti-Islam yang sering dilekatkan 

kepada Jokowi. 

Namun di sisi lain, kehadiran Ma’ruf dipandang dapat mengurangi suara Jokowi dari pemilih 

Jokowi yang lebih liberal dan sekuler. Ma’ruf bukanlah calon utama sebagai tokoh yang akan 

mendampingi Jokowi dalam pemilihan presiden 2019, nama Mahfud MD, sebagai tokoh 

yang lebih muda, dianggap sebagai pendamping ideal bagi Joko Widodo dalam pilpres 2019, 

namun pilihan itu berubah di menit-menit akhir sebagai respon dari koalisi partai politik yang 

mendukung Jokowi atas keraguan mereka akan tokoh Mahfud yang, seperti sudah dibahas 

sebelumnya, berpotensi untuk maju dalam pemilihan presiden di 2024. Bland (2019, p.5) 

berargumen bahwa pemilihan Ma’ruf juga dilandaskan atas alasan usia Ma’ruf yang sudah 
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senior dan kemungkinan untuk maju dalam pilpres 2024 menjadi sangat kecil dan 

pertarungan pemimpin Indonesia di 2024 akan mulai dari garis awal secara bersamaan. 

Pengaruh dari organisasi Islam juga sangat kuat terhadap gagalnya pemilihan Mahfud 

menjadi calon wakil presiden dari Joko Widodo, PBNU melalui ketuanya, Said Aqil Siradj, 

langsung bereaksi ketika muncul kabar pemilihan Mahfud dengan mengatakan bahwa 

Mahfud bukanlah bagian dari NU maupun IPNU, PPP sebagai partai yang berafiliasi dengan 

NU juga menyatakan keberatan yang sama, melalui ketua umumnya, Romahurmuziy yang 

menyiratkan hal yang sama dengan mengatakan bahwa Mahfud hanya unggul di media social 

karena Ma’ruf tidak memiliki akun media sosial (vice.com, 2018). Ma’ruf adalah ulama 

paling berkuasa di Indonesia (Bland, 2019, p. 5) dengan segala kekuasaan yang pernah 

ataupun sedang ia emban dalam karirnya, dipilih oleh Jokowi untuk menjadi calon wakil 

presiden republik Indonesia ketimbang Mahfud MD yang dinilai kurang Islam dengan tidak 

diakuinya Mahfud oleh ketua PBNU, Said Aqil Siradj. 

D. Sandiaga Uno 

Kendati Prabowo menghadapi berbagai krisis dan ancaman kebangkrutan terhadap bisnisnya, 

hal ini tidak membelenggu determinasi politiknya di Indonesia. Langkah politiknya di dalam 

partai juga didukung oleh berbagai pengusaha yang ikut menjadi donator dana kampanye 

bagi partai Gerindra. Salah satu pengusaha yang menjadi sorotan ialah Sandiaga Salahudion 

Uno atau akrab dipanggil Sandi. Sandi merupakan seorang pengusaha dengan beberapa 

perusahaan yang bergerak di bidang keuaangan. Ia bersama rekannya mendirikan sebuah 

perusahaan yang bergerak dibidang investasi yaitu PT Saratoga Advisor. Sandi memulai karir 

bisnisnya setelah dipecat dari perusahaan tempat ia bekerja karena bangkrut. Setelah dipecat, 

ia mulai menjalani karir sebagai pengusaha. Bersama rekannya, Sandi mendirikan PT 

Saratoga Advisor pada tahun 1997. Perusahaan ini kemudian terbukti sukses dan 

menunjukkan peningkatan dalam grafik bisnisnya. Alhasil, PT Saratoga Advisor mampu 

membeli perusahaan lainnya sebagai usaha memperluas bidang bisnisnya.  

Setelah bisnisnya berjalan selama 1,5 tahun, Sandi kemudian bertemu dengan Erwin 

Soeryadjaja, putra William Soeryadjaja yang merupakan pendiri PT Astra International. Pada 

saat itu Erwin dan Sandi sama-sama memiliki masalah keuangan, mereka pun berencana 

untuk membangun sebuah perusahaan investasi yang bernama PT Saratoga Investama 

Sedaya. Perusahaan tersebut bergerak dalam bidang pertambangan, produk kehutanan, dan 

telekomunikasi. Cara kerja perusahaan tersebut cukup menjanjikan, yaitu dengan 
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mengakuisisi perusahaan yang memiliki masalah keuangan. Setelah dibeli, kinerja 

perusahaan yang memiliki masalah tersebut kemudian diperbaiki dan dikembangkan. Usaha 

tersebut menunjukkan grafik positif seiring berjalannya waktu. Hingga 2009 terdapat sekitar 

12 perusahaan yang sudah dimiliki oleh PT Saratoga.  

Pada tahun 2011, Sandi dinobatkan oleh Forbes sebagai orang terkaya di Indonesia dan 

berada di urutan ke-37 dengan total kekayaan sebesar US$660 juta. Ia mulai melanjutkan 

langkah politiknya dengan meninggalkan kursi jabatannya sebagai Direktur Utama di PT 

Saratoga Investama Sedaya Tbk. Ia melepaskan jabatan tersebut karena ingin melanjutkan 

posisinya di Gerindra sebagai Ketua Dewan Partai Pembina Partai Gerakan Indonesia Raya 

(Gerindra). Posisinya sebagai Direktur Utama digantik oleh Michael Soeryadjaja yang 

merupakan anak dari Erwin Soeryadjaja.  

Pada tahun 2016, nama Sandi masuk dalam Panama Papers sebagai pemegang saham dari 

Goldwater Company limited, sebuah perusahaan cangkang di Panama. Meski namanya 

tercatat di Panama Papers, hal tersebut tidak mengurangi langkahnya di dunia politik. 

Terbukti pada tahun 2017 ia mencalonkan diri sebagai calon wakil gubernur dari partai 

Gerindra bersama Anies Baswedan. Dan pada tahun 2019 dirinya maju sebagai calon wakil 

presiden mendampingi Prabowo Subianto. Sandi terlebih dahulu mundur dari jabatannya 

sebagai Ketua Dewan Partai Pembina di Gerindra dan maju sebagai tokoh independen setelah 

ramai perdebatan di internal Koalisi Indonesia Adil Makmur. Sandi kembali diterpa isu 

mengenai modal kampanye ia keluarkan untuk mendapatkan posisi calon wakil presiden 

sejumlah Rp 500 milyar. Melalui tweet salah satu anggota partai Demokrat, Andi Arief, ia 

mengungkapkan sebuah sebutan ‘Jenderal kardus’ untuk menyebut Prabowo sebagai tokoh 

materialistik dengan membiarkan pilihannya jatuh berdasarkan nominal uang. Hal tersebut 

juga dapat diasosiasikan sebagai kekecewaan partai Demokrat karena gagal mengusung Agus 

Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto.  

Tuduhan terhadap Sandi juga tidak berhenti bahkan seminggu sebelum pemilihan presiden 

2019 berlangsung. Sebuah dokumenter berjudul ‘Sexy Killers’ yang terbit di kanal Youtube 

bernama Watchdoc pada tanggal 13 April 2019 menguak perputaran uang yang berada pada 

sektor tambang dan batubara yang berada di Indonesia. Dokumenter tersebut juga menguak 

dinasti bisnis yang dimiliki oleh beberapa politisi Indonesia, antara lain Luhut Binsar 

Pandjaitan, Sandiaga Uno, Prabowo Subianto, Joko Widodo, dan KH Ma’ruf Amin. Masing-

masing tokoh politik tersebut terbukti memiliki keterkaitan bisnis satu sama lain. Dalam 
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dokumenter tersebut dijelaskan bahwa PT Saratoga Investama dan PT Adaro Energy yang 

sebelumnya dipimpin oleh Sandi, memiliki keterkaitan dengan bisnis batubara yang dimiliki 

Luhut Binsar Panjaitan, yaitu PT Toba Bara dan PT Rakabu. Hal tersebut memicu gelombang 

ketidakpercayaan terhadap masing-masing calon presiden dan wakil presiden baik dari kubu 

01 maupun 02. Rotasi bisnis tersebut membuktikan bahwa rantai oligarki yang berada di 

Indonesia masih sangat kuat. Kini, setelah pemilihan presiden berlangsung, tuduhan negatif 

kembali menghampiri Sandi. Tuduhan bangkrut diutarakan kepada dirinya setelah ia 

menggelontorkan uang senilai Rp 1.4 triliun sebagai modal kampanye di pemilihan presiden 

2019 (tirto, 2019). Meski ia menepis isu ini, dapat dilihat bahwa saham dan valuasi PT 

Saratoga Investama menurun cukup pesat setelah kekalahan dirinya bersama Prabowo 

diumumkan oleh KPU dalam pemilihan presiden 2019. 

2.2. Representasi 

Hogan (2010, pp.377-386) berpendapat konsep representasi berkaitan erat dengan tampilan 

ideal yang telah diskenariokan, yakni ia merupakan tanda yang telah dikonstruksikan dan 

diatur untuk mengontrol kesan orang lain dengan apa yang telah ditampilkan Rettberg (2017, 

p.3). Bila pandangan ini dikaitkan dengan konsep representasi Hall (1997, pp.17-19) konsep 

representasi bergerak dalam dua sistem. Sistem pertama berlangsung saat objek terkait 

dengan representasi mental (mental representation), yakni konsep objek yang telah ada di 

kepala kita. Tanpa sistem representasi ini, subjek tidak akan mampu mengartikan dunia 

secara bermakna karena hal tersebut merupakan entitas paling sederhana yang harus ada di 

dalam pikiran subjek. Dalam sistem kedua representasi, konsep-konsep dan ide yang semula 

berada di kepala ini akan digabungkan dengan tanda atau objek yang juga memiliki makna 

untuk kemudian menghasilkan sistem makna baru. 

 

Hall (1997, pp. 24-26) berpendapat terdapat representasi bisa ditilik melalui tiga pendekatan: 

reflektif, intensional, dan konstruksionis. Penelitian ini menggunakan pendekatan 

konstruksionis dikarenakan baliho mencerminkan sistem bahasa yang digunakan subjek 

(baca: caleg dan pasangan capres-cawapres), dan subjek yang berbeda memiliki konsep yang 

berbeda.  Dengan demikian interpretasi dari sistem representasi mereka pun akan berbeda 

dalam konteks yang berbeda (Hall, 1997, p.25). 

 

Sejalan dengan Hall, Van Dijck J (2013, p.200) berpendapat tujuan representasi diri dibagi 

ke dalam tiga tujuan: mengekspresikan diri, berkomunikasi dengan orang lain, dan tujuan 
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pemasaran atau pengiklanan. Kegiatan harian ini secara bersamaan, akan mendefinisikan 

identitas seseorang. Hall dan Du Gay (1996, p. 4) menjelaskan bahwa identitas bekerja 

sebagai ‘proses ‘akan menjadi’ dan bukan menjelaskan tentang ‘siapa kita’ atau ‘dari mana 

kita berasal’, namun identitas lebih berfokus kepada akan menjadi apa kita di kemudian hari, 

bagaimana diri kita direpresentasikan, dan bagaimana hal tersebut bisa menunjukkan cara 

setiap subjek akan merepresentasikan dirinya.   

2.2. Sistem Transitivitas Halliday 

Linguistik Fungsional Sistemik (Halliday, 1978) adalah sebuah pendekatan di mana teks 

tertulis dan teks lisan beperan sebagai bahan untuk dianalisis. Linguistik Fungsional Sistemik 

juga dikatakan sebagai ‘pertukaran makna’ (Halliday, 1985, p.11), yang terjadi saat teks dan 

konteks sosial yang saling memengaruhi satu sama lain. Pertukaran (serta pembentukan) 

makna ini dalam lensa Halliday and Matthiessen (1999, p.11) beropreasi melalui tiga 

metafungsi, yaitu metafungsi ideasional, interpersonal, dan tekstual. 

 

Metafungsi ideasional melibatkan partisipan dalam ‘flow of events or goings-on’ melalui 

beberapa proses dan keadaan. Partisipan termasuk atributnya bisa berupa orang, benda, atau 

entitas lainnya. Keadaan bisa dalam bentuk tempat, waktu, atau cara. Sedangkan proses 

mencakup proses material (melakukan tindakan), proses mental (proses persepsi dan 

kognisi), proses relasional (proses yang mendefiniskan/merelasikan/mengidentifikasi), 

proses perilaku (ketika proses material dan mental tumpeng tindih), proses verbal (proses 

berbicara dan berkomunikasi), dan proses eksistensial (menyatakan keberadaan fenomena) 

(Halliday & Matthiessen, 2004, pp.179-181). Metafungsi ini dikenal dengan sistem 

transitivitas (sistem representasi) yang terdiri atas makna logis dan eksperiensial (Halliday & 

Matthiessen, 1999, p. 520). 

 

Metafungsi interpersonal mencari hubungan antara pembicara dan pendengar, seperti 

pendapat Halliday (1978, p.7) bahwa metafungsi ini bekerja untuk membentuk ‘partisipasi 

subjek sebagai pembicara dalam situasi bercakap: peran yang diambil setiap subjek untuk 

bercakap dengan yang lain – mengenai keinginan, perasaan, sikap dan penilaian.’ Metafungsi 

interpersonal menggunakan sistem mood (imperatif, deklaratif, dan interogatif) ketika setiap 

subjek yang berbicara sedang memainkan perannya – antara ‘memberikan atau meminta 

informasi’ (Halliday & Matthiessen, 2004, p. 110). 
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Metafungsi tekstual adalah penggabungan antara metafungsi ideasional dan interpersonal, 

dan metafungsi ini mencari koherensi antara teks dengan konteks agar bisa pesan dan makna 

bisa disampaikan kepada siapa saja yang melihatnya atau mendengarnya (Halliday & 

Matthiessen, 2004, p. 89). Halliday and Matthiessen (2004) juga menyatakan bahwa ada 

hubungan antara theme dan rheme di metafungsi tekstual – mengacu kepada informasi Given 

dan New di dalam teks.  

2.3.Semiotika Sosial 

Sebagai hasil pengembangan bidang kajian LFS, Kress dan van Leeuwen (2006) 

mengembangkan metode semiotika sosial sebagai cabang semiotika yang berhubungan 

dengan pembentukan makna dalam kehidupan sosial sehari-hari. Mengacu pada metafungsi 

ideasional, interpersonal, dan tekstual, Kress dan van Leeuwen (2006) mengenalkan tiga 

metafungsi baru yang bisa digunakan untuk gambar visual, yaitu metafungsi 

representasional, interpersonal, dan komposisional. 

 

Metafungsi representasional berkaitan dengan partisipan yang direpresentasikan di dalam 

gambar (RP), atribut partisipan, proses atau peristiwa, serta keadaan, dan bagaimana mereka 

diidentifikasi secara keseluruhan. Metafungsi representasional memiliki dua jenis proses, 

yaitu proses naratif dan konseptual. Metafungsi interpersonal berfokus pada hubungan antar 

partisipan yang direpresentasikan di dalam gambar dengan penonton (partisipan interaktif) 

melalui berbagai fitur, seperti act dan gaze terhadap gambar, jarak dan keintiman sosial, 

angle, dan modalitas Harrison, 2003, p.53). Metafungsi komposisional bekerja ketika 

‘elemen-elemen interaktif dan representasional berhubungan satu sama lain; bagaimana 

mereka diintegrasikan sehingga bisa menghasilkan makna menyeluruh’ (Kress & van 

Leuween, 2006, p.176). Metafungsi ini berfokus kepada tiga klasifikasi di dalamnya, yaitu 

nilai informasi, salience, dan framing (Harrison, 2003, p.57). 
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2.5.Kajian Hasil Penelitian 

Pengamatan dan penelitian tentang pemilu/pilkada telah dimulai sejak sepuluh tahun yang 

lalu. Dimulai dari ketertarikan peneliti  atas fenomena menjamurnya baliho caleg pada pileg 

2009 yang meminjam atribut selebritas atau tokoh panutan politik parpol dalam iklan 

kampanye luar ruangnya (Leiliyanti, 2013). Penelitian ini menemukan bahwa baliho tidak 

semata alat kampanye caleg mempromosikan diri atau menyampaikan hasrat terpendam 

sambil merayu komuter yang memandang  agar memilihnya, tetapi yang lebih penting adalah 

baliho para caleg ini bila dikumpulkan dan diamati seksama akan membentuk sebuah grand 

narrative tentang peta perpolitikan Indonesia yang bergerak pada tataran wacana berbangsa 

dan bernegara berbasis Pancasila yang tidak hanya bersifat utopinis tetapi juga 

mengakomodasi kontestasi dan sintesis aliran politik nasionalis/Islam. Baliho caleg sendiri 

juga berfungsi sebagi instrumen (re)produksi ideologi. Dalam kerangka wacana ini, baliho 

tidak hanya merepresentasi ketidakstabilan ‘historical bloc’ politik aliran, tetapi juga produk 

sosial budaya hasil artikulasi politik caleg. 

 

Penelitian terkait selanjutnya (Leiliyanti, 2015) adalah mengamati salah satu stasiun TV 

(MetroTV) yang secara terang mendukung salah satu pasangan capres-cawapres (dititik ini 

terlihat bahwa stasiun tersebut mengabaikan salah satu prinsip jurnalistik yakni menjaga 

netralitas). Penelitian ini (berjudul Encoding system of MetroTV's News Construction in the 

beginning of Indonesia's Reformation Era yang diterbitkan pada tahun 2015) memfokuskan 

perhatiannya pada proses produksi (‘encoding’) berita stasiun tersebut. Ditemukan bahwa 

pada tataran ideologis, stasiun TV ini nampak netral (bila hanya merujuk ada set of attitudes 

yang menjadi rujukan budaya korporasi stasiun milik ketua partai Nasdem), namun bila 

ditilik dari tataran pragmatis keberpihakan stasiun televisi ini tidak dapat terhindarkan. 

Dengan demikian proposisi akademis bahwa kalangan jurnalis (baca: MetroTV) harus netral 

hanya berada pada tataran ideologis-idealis (baca juga: teoritis). Afiliasi stasiun TV dengan 

kepentingan politik afliasinya merupakan suatu keniscayaan.    

  

Dalam nada yang hampir sama, penelitian terkait pemberitaan stasiun TV (MetroTV 

selanjutnya (Leiliyanti dan Nurcahyani, 2015) meneliti tidak hanya pola tahapan produksi, 

tetapi juga tahapan konstruksi dan konsumsi berita terkait berita pencitraan Jokowi vs 

Prabowo di pemilu 2014. Penelitian ini menemukan bahwa pada tataran tekstual berita 

(audiovisual), ketidakkonsistenan (baca: bila bukan penyimpangan terjadi antara teks visual 



36 
 

dengan teks audio) yang menyebabkan kredibiltas dan validitas berita patut dipertanyakan. 

Pada tataran produksi, tahapan produksi berita nampak selaras dengan makna yang ter-

encoded dengan kerangka pengetahuan Metro TV. Namun analisis berita menunjukkan 

bahwa MetroTV mengiring opini publik mendukung kubu Jokowi. Sedangkan pada tataran 

konsumsi menunjukkan 60% responden berada dalam posisi dominan-hegemonik (mereka 

berada pada posisi yang diinginkan Metro TV, yakni menyetujui keabsahan (bila bukan) 

kebenaran isi berita), 30% responden adalah posisi negosiasi (mereka berada diposisi yang 

tidak selalu menentang atau menyetujui keabsahan berita tersebut)  responden adalah posisi 

oposisi (skeptis terhadap keabsahan/kebenaran (?) berita).        

   

Citra Jokowi setelah Pemilu 2014 dalam hubungannya dengan Basuki Tjahaja Purnama 

(Ahok), mantan wakil gubernur ketika Jokowi menjadi gubernur DKI yang pada saat itu  

sedang menjadi petahana dalam pilgub DKI 2017 diteliti Leiliyanti dan Diyantari, (2016). 

Studi ni membedah meme yang menampilkan citra Jokowi/Ahok dan pedukungnya dan 

disebarluaskan oleh kelompok pendukung Jokowi-Ahok, Jasmev, pada tahun 2016 diteliti. 

Kajian bahasa media dari tiga meme sampel penelitian ditemukan bahwa konstruksi 

pencitraan Jokowi (baca juga: Ahok) yang sekilas terlihat positif  berada dalam kekaburan 

batasan antara kampanye negatif/hitam.    

   

Senada dengan penelitian di atas, citra Jokowi dalam artefak budaya yang diproduksi 

pendukungnya (meme dan tweet) menjelang pilgub DKI 2017, salah satunya Jasmev, diteliti 

Leiliyanti, Diyantari, Irawaty (2017). Studi menemukan bahwa konstruksi citra Jokowi 

dalam artefak tersebut diposisikan sebagai tokoh panutan yang berperan penting dalam 

mempertahankan dan menjaga matriks kekuasaan ataupun piramida kekuasaan dalam sistem 

netrocracy. Ditemukan juga bahwa konsruksi citra Jokowi tidak hanya berkolerasi erat (baca: 

dekat, akrab) degan citra nasionalis sekular Ahok, tetapi mereka dikontruksikan sebagai 

jalinan duo nasionalis kendati dalam tataran ini seolah terlihat sebatas publicity gimmick.   

 

Penelitian pencitraan Jokowi dan Prabowo terkait kajian tekstual tweet dan meme 

pendukung/relawan kedua kubu, tahapan produksi dan konsumsi tweet dn meme yang 

dibuat/disebarluaskan para pendukung/relawan diteliti menemukan bahwa dari kajian 

tekstual tweet dan meme bahwa tidak hanya bahasa yang dipakai para pendukung/relawan 
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kedua kubu mengonstruksikan citra sekaligus mempropagandakannya berada dalam 

kekaburan sekat kampaye negatif/hitam, tetapi: 

‘[m]ereka [juga] melakukan evaluasi atas wacana politik terkait tokohnya 

(dalam hal ini politik uang dan kepemimpinan) lewat teks monologis  dengan 

penggunaan kata yang merepresentasikan variabel register kekuasaan (status) 

pada tataran lexicogrammaratical seperti evaluative lexis, polarity, repetition, 

manner’, (Leiliyanti dan Diyantari, 2017, p. 210).    

 

Dari hasil studi lapangan terkait tahapan produksi dan konsumsi tweet dan meme yang 

dilakukan di 3 kota besar, Yogyakarta, Bandung dan Jakarta (Leiliyanti, Irawaty, Diyantari, 

2018), ditemukan bahwa para pendukung/relawan kedua belah kubu sering sekali  

mengandalkan berita dari media mainstream (Kompas merupakan media mainstream yang 

mereka sering rujuk) menjadi alat pembenaran atas komentar yang mereka tulis dalam akun 

twitter nya. Di saat yang bersamaan hal ini juga mendemonstrasikan bahwa media mainstream 

secara (tidak) langsung turut memegang kendali dalam merancang dan mengatur kontestasi 

citra Jokowi vs Prabowo.   
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Bab 3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

3.1.Tujuan Jangka Panjang 

Merancang dan menghasilkan rekomendasi atas kebijakan publik terkait bahasa kampanye 

iklan pemilu (dalam hal ini luar ruang) pada Pemilu 2019 menjadi sangat urgen dilakukan 

mengingat iklan kampanye peilu luar ruang tidak mengacu pada EPI tetapi juga aturan tika 

yang dirumuskan dalam EPI belum mengakomodasi bahasa ‘samar’ yang menyebabkan 

kekaburan sekat antara kampanye negatif/hitam. 

 

3.2.Tujuan Jangka Pendek 

Tujuan jangka pendek penelitian ini berjalan selaras dengan menjawab masalah penelitian 

multi tahun ini (3 tahun). Tujuan penelitian tahun pertama adalah membongkar sejauhmana 

lingkup iklan baliho melalui bahasa samar pencitraan caleg dan capres-cawapres Pemilu 

2019 terkait isu kepemimpinan, religiositas, politik karakter dan platform politik dalam 

wacana kontestasi dan sintesis aliran politik nasionalis/Islam merepresentasikan tindak 

tekstual ‘penyesatan’ terhadap orang/komuter yang memandang baliho. Disamping itu, 

pembongkaran mekanisme scaffolding pengonstruksian citra juga dilakukan.  Tujuan 

penelitian pada tahun kedua adalah membongkar mekanisme scaffolding produksi citra 

terjadi hingga baliho mencerminkan kontestasi dan sintesis aliran politik nasionalis/Islam 

dalam kerangka isu kepemimpinan, religiositas, politik karakter dan platform politik capres-

cawapres serta caleg (citra caleg beranyam dalam pencitraan politik capres-cawapres kubu 

caleg) dan mekanisme pemilih atau komuter yang memandang baliho mengkonsumsi baliho. 

Sedangkan tujuan tahun ketiga adalah merumuskan rekomendasi yang tepat  untuk 

melengkapi kebijakan publik terkait etika periklanan dalam konteks kajian bahasa iklan 

pemilu. 
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Bab 4. Metode Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif studi kasus berlapis dengan menggunakan 

pendekatan post-structuralist dengan teori payung dan metode critical discourse analysis 

(CDA) atau AWK Norman Fairclough. Terdapat tiga tahapan fokus dalam desain penelitian 

AWK: teks, praktik diskursif (tahapan produksi dan konsumsi) dan praktik sosial budaya. 

Tahun pertama akan terfokus pada kajian teks visual dan tulis baliho. Fokus tahun kedua 

adalah pada tahapan produksi dan konsumsi baliho. Tahun ketiga adalah praktik sosial 

budaya, yang salah satunya akan terkonsentrasi pada perumusan rekomendasi terkait 

kebijakan public bahasa kampanye iklan pemilu 2019.   

Fokus sub bab ini hanya pada metode penelitian tahun 1.  

4.1. Metodologi Penelitian 

Penelitian Tahun Pertama (Lapis Pertama)  

Metode penelitian tahun pertama berupa kajian analisis tekstual baliho caleg pemenang 

pemilu dan pasangan capres-cawapres kedua belah kubu. Menggunakan stratified purposeful 

sampling, data dikumpulkan dengan merujuk pada rumusan tujuan penelitian yakni 

membongkar sejauhmana lingkup bahasa baliho berpotensi merepresentasikan tindak 

penyesatan tekstual caleg dan capres-cawapres dalam pencitraannya. Untuk itu dua baliho 

caleg dari tiap parpol pemenang pemilu akan dijadikan sampel penelitian beserta masing-

masing dua baliho pasangan capres-cawapres kedua belah kubu.  

4.2.Tempat dan Waktu Penelitian  

Penelitian ini merupaka penelitian tekstual dengan mengambil data, berupa baliho caleg 

dan capres-cawapres yang tersebar diberbagai wilayah Indonesia, seperti Aceh, Jakarta, 

Bogor, Bekasi, Bandung dan lain sebagainya Pemilihan tempat pengambila data bukan 

merupakan factor yang signifikan dikarenakan pola pencitraan caleg dan capres-cawapres 

di semua wilayah di Indonesia menunjukkan kemiripan pola yang tidak memiliki perbedaan 

pencitran yang kontras secara signifikan.  

Penelitian ini dilaksanakan dalam durasi enam bulan terhitung setelah proposal dinyatakan 

lolos seleksi (April 2019). 

4.3.Populasi dan Sampel  
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Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah baliho caleg dan capres-cawapres dari 

Sembilan parpol yang lolos parliamentary threshold. Dengan menggunakan stratified 

purposeful sampling, penelitian ini menginvstigasi dua baliho dari tiap arpol pemenang.  

4.4.Teknik Pengumpulan Data  

Pengumpulan data di tahun pertama dilakukan dengan cara memotret baliho caleg dan 

capres-cawapres yang bertebaran di setiap penjuru ruang publik dan berselancar di dunia 

maya untuk mengumpulkan baliho caleg dan capres-cawapres lainnya (bila dirasakan 

kurang). Kemudian baliho diklasifikasikan berdasarkan parpol pemenang pemilu (berserta 

klasifikasi aliran politik parpol tersebut (Nasionalis/Islam atau campuran).  

4.5.Teknik Analisis Data 

 Data dianalisis berdasarkan dua lapis kajian, yakni kajian bahasa visual baliho dan bahasa 

tulis. Stuktur bahasa visual dan tulis dalam perspektif social semiotics serupa karena terikat 

sistem logonomic yang sama, yakni ‘[the] set of rules that prescribe the conditions for 

production and reception of meanings which specify who can claim to initiate (produce, 

communicate) or know (receive and understand) meanings about what topics under what 

circumstances and with what modalities (how, when, why)’, (Hodge and Kress, 1988, p. 4). 

Baik bahasa visual ataupun tulis, prosedur analisis tiap baliho akan berdasarkan teori social 

semiotics (Kress dan van Leeuwen, 2006) yakni dengan memfokuskan diri pada analisis 

tiga metafungsi bahasa yakni representasi (ideational), interpersonal dan tekstual (atau 

compositional). Sedangkan analisi teks tulis akan menggunakan teori sistem transitivitas 

M.A.K. Halliday (2004). Selain itu appraisal theory yang dikembangkan oleh Martin and 

White (2015) digunakan untuk mengevaluasi penggunaan bahasa berdasarkan tiga domain:  

attitude (asesmen positif/negatif berdasarkan (a) asesmen aspek estetika dan nilai sosial 

(appreciation), (b) asesmen perilaku orang yang ditinjau dari aspek etika dan norma sosial 

(judgement), (c) asesmen reaksi emosional (affect), graduation (berada pada metafungsi 

interpersonal. Dalam hal in antara baliho dan komuter yang memadang) berdasarkan force 

(proposisi dalam baliho dikuatkan atau dilemahkan secara semantis) dan engagement 

(posisi dialogis) berdasarkan kategori metadiscourse, evidentiality (pembuktian), modalitas 

dan atribusi. Instrumen penelitian berupa table analisis struktur bahasa berdasarkan tiga 

metafungsi bahasa dalam social semiotic dan table sistem transitivitas (berdasarkan enam 

table proses dalam sistem tersebut). 

Berikut adalah bagan alir penelitian: 
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4.2. Diagram Alir Penelitian 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Penggunaan teori dan metode critical discourse analysis (CDA) Norman Fairclough. 

 

TAHUN PERTAMA 

Penelitian Tekstual (Lapis Pertama) 

Prosedur Pengumpulan Data 
 

Prosedur Analisis 
 

 Mengumpulkan balih caleg dan pasangan 

capres-cawapres ; 

 Mengklasifikasi data; 

 Menyiapkan dan mengembangkan 

instrumen penelitian.  

Analisis teks visual baliho dengan menggunakan teori social 

semiotic; 

Analisis teks tulis baliho dengan menggunakan teori sistem 

transitivitas; 

Komparasi dan integrase hasil analisis teks visual dan tulis baliho 

 

Luaran: dokumen struktur 
kebahasaan teks visual dan 

tulis baliho caleg dan 

pasangan capres-cawapres 

dan draf artikel jurnal 

internasional/nasional. 

 

Investigasi mekanisme produksi 

dan konsumsi baliho 

Analisis dokumentasi praktik sosiokultural 

caleg dan pasangan capres-cawapres 

dengan menggunakan teori Bourdieu 

mengenai Habitus,  field dan capital.   

 
Wawancara komuter yang memandang 

baliho caleg dan pasangan capres-

cawapres 

 

Review perundang-undangan dan 

peraturan terkait iklan kampanye pemilu 

2019 dan etika pariwara Indonesia 

 

TAHUN KEDUA TAHUN KETIGA 

Luaran tahun kedua: draf artikel 

jurnal internasional/nasional 

tahapan produksi dan konsumsi 

baliho. Luaran tahun ketiga: 

(a)draf artikel junal 

nasional/internasional terkait review 

perundang-undangan dan peraturan 

terkait iklan kampanye pemilu 2019 

dan etika pariwara Indonesia; (b) 
rekomendasi kebijakan public 

bahasa kampanye politik iklan luar 

ruang (Pemilu 2019). 

 

rekomendasi kebijakan  

publik bahasa 

kampanye politik iklan 

pemilu 2019 

(khususnya iklan luar 

ruang) 

 

Gambar Diagram Alir Penelitian 
 

Lokasi: DKI 

 

Lokasi: DKI, Bandung, DIY 

 Lokasi: DKI 
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Bab 5. Hasil Luaran yang Dicapai 

Hasil luaran yang dicapai berupa artikel jurnal berjudul “The Language of Symbolic Religious 

Identity Politics Bidding War in the 2019 Elections Indonesia: the Case of Post-Truth Rhetoric in 

Presidential Billboards Advertisements” yang rencanakan akan kami publikasikan ke dalam jurnal  

Asian Anthropology (Scopus Q2) dan/atau jurnal nasional terakreditasi. Adapun bagian dari 

penelitian ini telah didiseminaskan pada International Conference on Democartisation in 

Southeast Asia pada tanggal 4-5 Desember 2019 bertempat di Untirta, Banten. Artikel jurnal 

yang kami sebutkan sebelumnya merupakan pengembangan dari materi yang kami presentasikan. 

Berikut adalah analisis lengkap delapan belas baliho yang kami pilih dengan menggunakan stratified 

purposeful sampling: 

Analisa berikut menggunakan teori Linguistik Sistemik Fungsional (LSF) yang 

dikembangkan oleh M.A.K Halliday serta teori Appraisal yang dikembangkan oleh J.R. 

Martin dan P.R.R White (2005) untuk menganalisa dan membongkar pesan dan makna yang 

terdapat dalam narasi-narasi yang ada di dalam kalimat, frasa maupun klausa yang ada di 

dalam masing-masing baliho. Sedangkan untuk menganalisa gambar dan penandaan, 

penelitian menggunakan teori Social Semiotic yang juga dikembangkan oleh Kress dan Van 

Leeweun dirangkum Harrison (2003). Analisis berikut akan menggabungkan ketiga pengolah 

data berdasarkan teori yang telah disebutkan.  

Tapsell (2015) menjelaskan bahwa dukungan media dalam kampanye sangat diperlukan dan 

berpengaruh signifikan terhadap popularitas kandidat partai politik tersebut dikarenakan 

perubahan konstelasi politik di Indonesia dan perubahan arah dukungan partai polit ik yang 

sangat dinamis Diego (2019). Vedi R.H, Richard (2019) menambahkan bahwa populisme 

merupakan sebuah cara baru untuk mengumpulkan dukungan terhadap kandidat partai 

politik. Masyarakat mencari suatu hal baru untuk dikonsumsi dan menghindari hal monoton 

yang selama ini dibangun oleh birokrat, sehingga membangun citra diri yang dianggap 

merakyat dan dekat dengan masyarakat menjadi suatu hal mutlak untuk mendapat dukungan 

pemilih. Implementasi hal tersebut kemudian sampai dalam penggunaan baliho. Banyak 

politisi yang berusaha membangun kesan merakyat dan populis dengan memberikan tagline 

atau slogan serta menunjukkan citra diri melalui baliho tersebut. Baliho merupakan sarana 

kampanye yang mudah dijangkau oleh pemilih. Jika pemilih  tidak dapat menemui pilihan 

mereka setiap hari, maka baliho dapat mengganti pesan yang berusaha disampaikan oleh 

kandidat partai politik tersebut. 



44 
 

Analisis tiap baliho dibagi ke dalam beberapa bagian: 

1. Analisis tiap baliho berdasarkan teks visual dan tulis yang dilakukan bersamaan; 

2. Analisis pengelompokkan baliho berdasarkan kubu pengusung (Jokowi-Ma’ruf 

versus Prabowo-Sandi); 

3. Analisis komparasi antara kedua belah kubu.   

 

Analisis Baliho Kubu Jokowi-Ma’ruf 

Sub bagian ini membahas baliho pasangan capres-cawapres Jokowi-Ma’ruf dan caleg dari 

parpol pendukung kubu keduanya. 
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(Sumber : Koleksi pribadi) 

No Conjunction Clause Ellipsis Process 

1  Memilih Jokowi bukan lagi 

sekedar  

process 

pilihan politik 

cir:manner 

 

(carrier) Relational 

 

Baliho ini mengunakan proses relational “memilih Jokowi bukan lagi sekedar pilihan politik” 

guna meyakinkan spectator bahwa sosok Jokowi merupakan urgensi atas keadaan negara 

yang dianggap tidak lagi sehat oleh kubu pembuat baliho. Pembuat baliho ingin meyakinkan 

spectator bahwa Jokowi atas urgensi yang lebih kuat daripada hanya sekedar preferensi 

politik, di kalimat berikutnya poin penekanannya terjadi “upaya kita untuk menyelamatkan 

bangsa” kata menyelamatkan merefleksikan attitudinal invocation, yakni bahwa dengan 

memilih Jokowi, kita seolah akan membantu negara menyelamatkan bangsa. Dalam tataran 

ini terjadi illogical fallacy, yakni bangsa diposisikan sebagi entitas yang harus diselamatkan 
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dari keadaan yang berelasi dengan “akal sehat”. Kejanggalan linguistik ini akan membuat 

pembaca/penonton mempertanyakan secara literal tentang ketidaksehatan akal Presiden. 

Wacana “Akal sehat” dalam perhelatan pemilu 2019 menjadi sebuah diskursus yang sering 

digunakan kubu Prabowo Subianto untuk merepresentasikan diri mereka sebagai kubu yang 

memiliki akal sehat. Rocky Gerung, salah satu orang yang berafiliasi dengan kubu lawan 

Prabowo, pada acara Pidato Kebangsaan Prabowo - Sandi, 12 April 2019, menyampaikan 

narasi mengenai akal sehat yang dibenturkan dengan kondisi Indonesia dan khususnya Joko 

Widodo dalam fungsinya sebagai Presiden. Diskursus “akal sehat” juga turut digunakan oleh 

Prabowo Subianto sendiri dalam beberapa pernyataan politiknya. Prabowo menyatakan 

bahwa akal sehat diperlukan dan akan membuat tugas seorang pemimpin menjadi mudah 

(cnnindonesia.com, 2019). Prabowo, pada kampanye akbar Prabowo - Sandi di pemilu 2019, 

bahkan mengatakan bahwa rakyat menuntut pemerintah yang memiliki akal sehat 

(kompas.com, 2019). Hal ini, secara tidak langsung, memberikan negative judgment terhadap 

pemerintahan Jokowi sebagai pemerintah yang tidak memiliki akal sehat. Diskursus ini juga 

digunakan ketika Prabowo menyampaikan bahwa akal sehat adalah hal yang diperjuangkan  

kubu politiknya (suara.com, 2019). Dengan demikian, kubu Prabowo mengkonstruksikan 

akal sehat sebagai sebuah diskursus politik yang merepresentasikan kubu politik mereka. 

Jadi, klausa “menyelamatkan bangsa dari akal sehat” juga dapat dimaknai sebagai upaya 

kubu politik Jokowi dalam meyakinkan spectator untuk memilih Jokowi sebagai langkah 

menyelamatkan bangsa dari akal sehat (baca: kubu Prabowo).  

Secara semiotika sosial (Harrison, 2003), partisipan representatif (selanjutnya disebut PR) 

digambarkan oleh foto Joko Widodo yang sedang melihat ke bawah, dengan angle kepala 

dan bahu saja. Hal ini untuk memberikan kesan jarak yang sangat dekat antara RP dengan 

viewer, yaitu Jokowi dengan orang-orang yang melihat baliho tersebut. Jokowi juga 

digambarkan sedang melihat ke arah yang cenderung miring (oblique angel), hal ini untuk 

memberikan pesan bahwa RP tersebut adalah bagian dari yang memandang (baca juga: 

masyarakat yang memandang/melihat baliho).  

Jokowi digambarkan dari “medium angle” untuk memberikan kesan bahwa ia memiliki 

“equal power”, hal ini sejalan dengan narasi populisnya (Hadiz, 2016, 2017) bahwa ia adalah 

presiden rakyat dan dari rakyat.  Posisi Jokowi di sebelah kiri merepresentasikan 

penggambaran dari tokoh yang familiar – sudah dikenal orang banyak. Hal ini dibutuhkan 

utnuk mengamplikasi citra populis Jokowi (yang berpeci hitam dan mengenakan kemeja 
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putih) secara visual. Jokowi juga ditempatkan pada bagian bawah sampai ke tengah (hampir 

atas) baliho, penempatan ini (bottom) menunjukkan bahwa RP adalah sosok yang “real”, atau 

tokoh yang “down to earth”.  

Permainan warna juga menunjukkan banyak pesan. Klausa “menyelamatkan bangsa dari akal 

sehat” diberikan warna merah untuk menunjukkan suatu kondisi yang berbahaya,  sedangkan 

Jokowi diberikan warna putih dan hitam (pada bagian peci), hal ini untuk menunjukkan 

secara visual bahwa Jokowi adalah solusi dari kondisi yang tidak baik tersebut.  Peci 

mengkonotasikan kedekatan Jokowi dengan kaum Islam di Indonesia. Peci dalam wacana 

politik Indonesia berkaitan dengan nuansa Islam dan ansionalisme (Leiliyanti, 2013).  

Selain itu logo kubu Jokowi-Ma’ruf sebagai index (Harrison, 2003, p. 50) 

 

menunjukkan representasi dari partai-partai pendukung Jokowi (tim 01). Dengan demikian  

Jokowi dan kubunya dipandang sebagi representasi konkrit guna  menyelamatkan bangsa 

dari masalah yang ada. 

Gueorguiev et al. (2019) mencatat peran pemilih Muslim sangat besar kepada Jokowi di 

tahun 2014. Hal ini juga yang kemudian dipergunakan kembali oleh Joko Widodo dengan 

mendekatkan dirinya terhadap pemilih Muslim di Pilpres 2019. Hal ini nampak sekali dalam 

baliho selanjutnya. 
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(Sumber : Koleksi pribadi) 

Secara visual Jokowi dan Ma’ruf Amin ditempatkan di bagian bawah baliho. Hal ini 

ditujukan untuk menggambarkan kedua tokoh sebagai tokoh yang membumi dan nyata. 

Penempatan Jokowi di sebelah kiri menunjukkan bahwa ia sebagai sosok yang familiar, yang 

sudah dikenal viewer. Sedangkan Ma’ruf Amin ditempatkan di sebelah kanan untuk 

menunjukkan bahwa tokoh ini sebagai sesuatu yang baru, sesuatu yang juga bisa diartikan 

sebagai solusi atau juga bisa dipandang secara bersamaan sebagai masalah yang (akan?) 

terjadi. Winarti (2014) mengemukakan bahwa peran dari ulama pada tahun 2014 sangat besar 

dalam memenangkan Joko Widodo, ia berargumen bahwa pilihan politik ulama bukan hanya 

sekedar kesamaan visi, namun terlebih lagi karena partai Islam di Indonesia tidak memiliki 

cukup suara untuk memunculkan calon presiden mereka sendiri (jumlah suara PKB, PPP, 

PBB di bawah presidential threshold). Dengan demikian penunjukkan Ma’ruf yang 

merupakan seorang ulama merupakan pilihan saling menguntungkan buat kedua tokoh ini. 

Joko Widodo sendiri sering diisukan terkait dengan keIslamannya. Diperlukan sosok ulama 

untuk melemahkan isu ini. 

Pelemahan isu Jokowi tekait dengan keIslamannya menarik ketika dikaitkan dengan narasi 

yang diberikan, yaitu “Jangan takut memilih”. 

No Conjunction Clause Ellipsis Process 

1  Jangan takut memilih! (carrier) Relational 
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Process          

 

2  Pilih yang merangkul! Untuk  

Process                             

Indonesia bhinneka 

Circ: cause 

(carrier) Material 

 

Hal ini berarti baliho mencoba menggambarkan atau mereka beranggapan bahwa ada 

ketakutan untuk memilih dalam Pilpres 2019. Mereka memberikan negasi untuk tidak takut 

memilih melalui proses relasional  dalam bentuk perintah (ditandai tanda seru (!)). Kata 

“takut” sendiri mengindikasikan negative judgement yang kemudian dipositifkan dengan 

memasangkannya dengan kata negasi “tidak” dalam perintah (perintah ini nampak ditujukan 

bagi pemilih yang masih bingung menentukan pilihannya). Jawaban atas perintah tersebut 

tersedia dalam bentuk klausa material “pilih yang merangkul” dalam declarative mood. 

Penggunaan mood ini tampak sekilas kontradiktif dengan imperative mood dalam klausa 

perintah pertama. Di saat yang bersamaan penggunaan tipe mood pada perintah pertama juga 

mengindikasikan relasi kekuasaan antara pengirim pesan dengan pembaca. Penggunaan 

imperative mood menandakan ketidakegaliteran relasi, karena seolah pembaca pesan perlu 

diperintah/diperingatkan/dingatkan dalam bentuk perintah untuk tidak takut memilih. 

Sedangkan jawaban diberikan dalam bentuk mood yang bersifat lebih lunak. Pelunakan 

perintah dibutuhkan untuk membujuk pembaca/yang memandang baliho menentukan pilihan 

pada sosok yang merangkul dalam pluralisme (untuk Indonesia yang bhinneka).  

Kubu Jokowi-Ma’ruf selain dilekatkan dengan label nasionalis (Power, 2018; Bland, 2019; 

Baker, 2016; Fealy, …; Tapsell,…; Hadiz, …; …), mereka juga kerap dipandang sebagai 

kubu yang pengusung pluralisme (Aspinall dan Mietzner, 2019). Aspinall dan Mietzner 

memakai oposisi biner pluralist versus Islamic atau terkadang pluralist versus Islamist atau 

kadang dalam nada yang lembut, pluralist versus pendukung orang-orang yang ingin 

menjadikan Islam lebih besar lagi. Pluralist dalam pandangan dua ahli asal Australian 

National University ini tidak sejajar dengan menjadi demokratis dikarenakan para pluralist 

ini sering menggunakan bahasa yang mengkonotasikan nilai-nilai demokratis namun 

kemudian mereka ketika menghadapi lawan yang dipandang tidak demokratis oleh mereka, 

mereka melakukan praktek-praktek yang serupa, menjauhkan mereka dari nilai demokratis 
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yg pasti pluralis (Aspinall dan Mietzner, 2019, p. 116). Kubu Jokowi dan Ma’ruf dalam 

pandangan dua ahli ini termasuk ke dalamnya.      

Lestari (2019) dalam penelitiannya mengenai Pilkada DKI 2017 berpendapat bahwa kubu 

Anies-Sandi (berafiliasi dengan Prabowo) memainkan politik identitas pada pilkada 2017 

dan hal itu berhasil dilakukan. Hal ini kemudian coba diulang kubu Prabowo yang sering 

membingkai citra sebagai tokoh yang kadar keIslamannya kurang. Tapsell (2018, p. 154) 

dalam bukunya menjelaskan bahwa peran media secara politik di tahun 2018 menjadi lebih 

penting dan meluas ketimbang Pilpres 2014,  dan bisa dilihat bahwa media saling berafiliasi 

dalam memberikan gambaran positif terhadap masing-masing tokoh, Joko Widodo dan 

Prabowo Subianto. Tapsell (2018) mencatat setidaknya ada delapan pebisnis besar yang 

memiliki dan menguasai media di Indonesia, mulai dari CT Corp di bawah Chaerul Tanjung, 

Hary Tanoesoedibjo dengan MNC Media, EMTEK yang menguasai berbagai stasiun televisi 

seperti SCTV dan Indosiar, Kompas Gramedia dengan media cetak ataupun onlinenya, 

Bakrie Group yang memiliki beberapa media seperti ANTV dan TV ONE, Dahlan Iskan lewat 

jaringan media Jawa Pos, tidak ketinggalan Lippo Group yang juga memiliki perusahaan 

media, terutama Berita Satu, serta salah satu pendukung setia Jokowi, yaitu Surya Paloh 

dengan Media Indonesia dan Metro TV nya. Tapsell melanjutkan bahwa kepemilikan dari 

kaum oligarki ini membuat mereka seringkali menggunakan media untuk kepentingan 

mereka, termasuk afiliasi politik dan dukungan terhadap calon presiden yang berkontestasi 

dalam pemilihan presiden 2019. Selanjutnya ia berargumen bahwa kecondongan media 

terhadap Joko Widodo lebih tinggi daripada Prabowo Subianto, hal ini dilihat dari pemilik 

kelompok media tersebut yang berafiliasi ke Joko Widodo seperti Surya Paloh dan Hary 

Tanoesoedibjo.  

Harsono (2010, p. 170) bahkan mengutip langsung pernyataan Surya Paloh yang secara 

terang-terangan mengakui penggunaan bisnis media yang ia miliki (baca juga: Metro TV dan 

Media Indonesia) untuk membantunya melakukan kampanye politik saat menjadi bakal 

calon presiden dari partai Golongan Karya. Hal ini yang nampaknya diulang Paloh ketika ia 

menggunakan  media yang sama dalam upaya memenangkan Joko Widodo pada tahun 2019. 

Salah satu petinggi Metro TV, Don Bosco Selamun, dalam wawancaranya dengan 

beritagar.id (beritagar.id, 2018) bahkan mengakui permintaan khusus Surya Paloh untuk 

membantu Jokowi melalui pemberitaan-pemberitaan yang dibuat oleh Metro TV dan Media 

Group. 
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Selanjutnya, baliho ini juga mendemonstrasikan upaya mengkonstruksikan Jokowi dan 

Ma’ruf sebagai sebuah icon (Harrison, 2003, p. 50), yaitu gambar yang memiliki keterkaitan 

dengan tulisan –  sebagai tokoh-tokoh yang merangkul, untuk Indonesia bhinneka. Di sisi 

lain, pembacaan narasi visual dan tulisan juga menunjukkan anggapan bahwa bahwa 

Indonesia belum bhinneka (baca juga: pluralis), sehingga butuh untuk memilih Jokowi-

Ma’ruf dalam proses menjadi bhinneka. Visualisasi pulau-pulau di Indonesia sebagai latar 

belakang tampak menguatkan narasi kebhinekaan itu sendiri diperkuatkan dengan warna 

hijau (identik dengan NU dan PKB) guna menguatkan citra keIslaman Jokowi.   

Close personal distance angle (Harrison, 2003, p. 53) dipilih untuk meyakinkan viewer akan 

kedekatan kedua tokoh terhadap viewer itu sendiri, “salience” yang diberikan sangat besar, 

karena kedua tokoh tersebut diberikan porsi yang sangat besar dalam baliho tersebut untuk 

makin menonjolkan kedua tokoh dalam baliho. 

 

 

(Sumber : Koleksi pribadi) 

Davin Kirana merupakan calon anggota legislatif partai Nasdem Dapil II Jakarta Barat, 

Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu. Memiliki latar belakang pendidikan di Peperdine 

University California, Amerika Serikat, Davin merupakan caleg dari Nasdem dengan no 
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urut 2. Davin juga dikenal sebagai anak pimpinan grup Lion Air, maskapai swasta nasional 

terbesar di Indonesia, yang juga salah seorang politikus (wakil ketua) PKB (Partai 

Kebangkitan Bangsa), yaitu Rusdi Kirana. Kirana juga sedang menjabat sebagai duta besar 

RI untuk Malaysia. 

Sebagai addresser (tokoh pembawa pesan dalam baliho) tunggal, Davin Kirana mewakili 

visual demand (Harrison, 2003), yakni ia melihat secara langsung kepada viewer, untuk 

membangun rasa eterlibatan yang kuat antara dirinya dengn ang memandang. Close 

personal distance yang dipakainya memberikan kesan kedekatan antara yang memandang 

da dipandang. Sedangkan frontal angle yang dipakai Nampak sebaai upya Kirana untuk 

tampil “dekat” secara visual dengan viewer. Senyum yang diperlihatkan Kirana 

mengamplifikasi kesan tersebut. 

Dalam situs resminya (partainasdem.id), politik kerakyatan digunakan oleh partai ini untuk 

melibatkan masyarakat dalam hal akses., hal ini senada dengan pesan yang ingin 

disampaikan dari baliho di atas. Pada sekeliling gambar, warna yang diberikan adalah putih, 

PR diberikan warna yang cukup kontras yaitu biru, hal ini menunjukkan contrast of colour, 

dimana  ini memberikan kesan untuk menonjolkan PR tersebut, warna biru dipilih sebagai 

representasi dari warna partai, yaitu Nasdem, yang berarti meskipun tokoh Davin Kirana 

ditonjolkan, tetap ia adalah representasi dari partai itu sendiri, hal ini didukung oleh 

lambang partai yang begitu besar diatas yaitu “Partai Nasdem, Gerakan Perubahan” yang 

menunjukkan keberpihakan logo tersebut terhadap PR, jadi Davin Kirana digambarkan 

sebagai tokoh yang real, factual, dan ia adalah representasi dari gerakan perubahan itu 

sendiri. 
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(Sumber : Koleksi pribadi) 

Panel Barus merupakan calon legislatif dari Partai Nasdem Dapil 6 Jakarta Timur. Pada salah 

satu artikel  di nusantaranews.co.id,  ia diberitakan sebagai calon legislatif yang berasal dari 

keluarga yang kurang mampu, melanjutkan studinya ke Medan, Sumatera Utara sebelum 

kemudian kembali ke Jakarta untuk studi lainnyanya. Ia menghabiskan masa kecilnya di 

wilayah Jakarta Timur, seperti Pasar Rebo dan Kampung Makassar. Hal ini yang kemudian 

membuatnya maju sebagai calon legislatif dari daerah tersebut.  

Dari sudut pandang semiotika social, tatapan langsung caleg nasdem ini kepada spectator 

merepresentasikan rasa keterlibatan yagn kuat antara dirinya selaku addresser dengan 

spectator berupa far personal distance, yakni foto partisipan representatif digambarkan dari 

bagian pinggang ke atas sebagai penekanan akan kedekatan tersebut, namun tetap ada jarak 

dengan spectator (baca juga: masyarakat).  

Pandangan horizontal caleg ini mengindikasikan secra visual kesetaraan kuasa antara Panel 

Barus denganyanhg memandang (Harrison, 2003, p.53). Angle frontal dan medium  yang 

digunakan dalam baliho ini merpresentasikan pesan keterlibatan yang kuat kepada 

masyarakat mengenai tokoh yang sedang digambarkan (Panel Barus) (Harrison, 2003). 
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Vektor visual yang terlihat berupa gambar Barus memandang lurus ke depan tanpa gestur 

apapun (seolah tampak seperti pasfoto) merepresentasikan upaya kuat tokoh tersebut 

memperkenakan diri. 

Menilik citra parpol yan mengusungnya, Nasdem, Fossati (2019) menemukan bahwa 

Nasdem membutuhkan figur kuat untuk menaikkan posisi elektoral mereka. Jokowi 

kemudian dipilih menjadi sosok kuat ketimbang Surya Paloh (ketua umum) yang dapat 

mendongkrak citra “nasionalis demokrat” parpol ini. Hal ini nampak jeas teruama selama 

msa kampanye saat Nasdem seringkali menggunakan slogan “Nasdem partaiku, Jokowi 

Presidenku”.  

Bila hal ini dikaitkan dengan citra populis Jokowi yang berbenturan dengan citra Prabowo, 

maka terlihat bahwa kendati gambaran sosok populis merupakan citra yang ingin dibangun 

kedua belah kubu (Hadiz; (2017), namun berkontestasi dalam bentuk yang tidak sebangun 

(citra populis Jokowi (namun cenderung beralih menjadi sosok otortarian, Power, 2019) 

sejalan dengan “ideological schizophrenia” masyarakat kelas menengah Indonesia (Baker 

2016). Sedangkan Prabowo dari pemilu 2014 dan 2019 teta dilihat sebagai sosok 

ultranasionalis (Mietzner, 20…; Baker 2016).  
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(Sumber : Koleksi penyusun) 

William Yani, caleg Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dapil DKI Jakarta 1,lahir di 

Jakarta pada tanggal 26 Maret 1971. Ia  merupakan seorang anggota DPRD Provinsi DKI 

Jakarta pada tahun 2014-2019 yang kemudian mencoba naik ke tingkat nasional. 

Dalam balihonya Yani melibatkan 3 tokoh panutan kubu, yakni Jokowi (terpotong), Ma’ruf 

Amin, dan Megawati (menggunakan medium angle untuk menunjukkan kesetaraan dengan 

spectator). Ketiga tokoh tersebut ditempatkan di sebelah kiri untuk menggambarkan mereka 

sebagai tokoh yang sudah dikenal publik, sedangkan William Yani ditempatkan di sebelah 

kanan (sebagai solusi dari masalah-masalah yang ada, Harrison, 2003, p.57). Pemaknaan 

spasial baliho diatas bila dikaitkan dengan janji Wiliam Yani yang direpresentasikan melalui 

frase “Tanah untuk Rakyat”, maka  hal ini berkaitan dengan masalah terkait kasus sertifikat 

tanah bagi ribuan warga. Terjadi proses intensification (White, 2015, p.4), yakni “untuk 

rakyat” sebagai sebuah pesan yang mengkonstruksikan kepada spectator bahwa kubu Jokowi 

yang akan memperjuangkan hal tersebut. Namun hal tersebut pada saat yang bersamaan 

mendemonstrasikan paradoks, yakni tanah untuk rakyat dijanjikan oleh caleg kubu Jokowi-

Ma’ruf (guna mengatasi masalah yang terjadi) terjadi pada saat pemerintah Jokowi sedang 

berlangsung. Dengan demikian intensification secara visual justru mengungkap kelemahan 

pemerintah Jokowi sendiri serta berkontradiksi dengan logo PDIP (moncong putih), sebagai 

index yang merepesentasikan perjuangan untuk mencapai keadilan. Fossati (2019) 

berargumen bahwa partai dengan ideologi yang jelas memiliki kecenderungan yang lebih 

sukses di dunia politik di Indonesia, nasionalisme pancasila yang dinarasikan oleh PDIP 

nampak di dalam baliho ini dimana pembuat baliho tetap memunculkan PDIP sebagai alasan 

untuk orang memilih, tidak lupa juga figur Jokowi, Ma’ruf dan Megawati yang ikut 

ditonjolkan pada bagian sebelah kiri.   
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(Sumber : koleksi penyusun) 

Sebagai caleg DPRD Kab Bogor Dapil 2 dari PDIP, Tumal S. Munthe memilih untuk fokus 

pada peningkatan anggaran pendidikan dan keterampilan anak muda serta fokus pada Usaha 

Masyarakat Kecil Menegah di daerah pemilihannya.  Penempatan sosok Munthe di bagian 

kiri baliho merepresentasikan tokoh yang sudah dikenal oleh masyarakat, (Harrison, 2003, p. 

57).  
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Close social distance pada gambar sosok tokoh panutan –  Jokowi dan Ma’ruf Amin –  

menunjukkan kedua tokoh tersebut sebagai tokoh ideal (namun hanya  memenuhi ¼ posi 

baliho). Mengenakan kemeja putih (Jokowi) dan jas putih bersarung (Ma’ruf Amin), mereka 

nampak melambaikan tangan tetapi tidak mengarah pada spectator yang memandang 

Munthe. Mereka nampak hanya diletakkan sebagai visualisasi bahwa bila pemilih 

memberikan hak suaranya kepada Munthe, maka mereka telah memberikan persetujuan pada 

kubu Jokowi-Ma’ruf.  

Selain sosok pasangan capres-cawapres yang diusung parpol PDIP, yang menarik dari baliho 

Munthe adalah gambar Soekarno yang mucul di bagian tengah sebagai latar yang digunakan 

Munthe untuk menonjolkan citranya. Ketimbang bergantung pada pelekatan citra Jokowi-

Ma’ruf, posisi Soekarna (kenadati hanya sebagai latar belakang yang memeuni ¼ porsi baliho 

(namun tepat melatari sosok Munthe) menunjukkan bahwa caleg PDIP ini ingin lebih dilihat 

secara visual sebagai pendukung Soekarno.Dengan demikian narasi Soekarnoisme bekerja di 

dalam baliho ini.  

Ziv (2001) dalam studinya mengenai populisme dan Megawati, berargumen bahwa 

Megawati dan ayahnya, Soekarno adalah dua tokoh populis. Hal ini sejalan dengan narasi 

yang sama yang digunakan oleh Jokowi dan caleg-caleg yang berafiliasi dengan kubu Jokowi 

pada baliho-baliho sebelumnya yang menjadikan populisme sebagai tema besar mereka. Kata 

“kerja, kerja, kerja” adalah sebuah proses intensification sebagai langkah untuk 

mengasosiasikan tokoh ini dengan slogan besar Jokowi pada pilpres 2019. 

 



58 
 

 

(Sumber : Koleksi penyusun) 

No Conjunction Clause Ellipsis Process 

1  Maju Bersama rakyat 

Process         circ: 

accompaniment 

 

(carrier) Relational 

2  Bekerja dan berkarya untuk 

rakyat 

Process                            Circ: 

cause 

(carrier) Relational 

 

Ade Puspita Sari, sebagai salah satu partisipan representatif, merupakan calon anggota 

legislatif dari partai Golkar Dapil Jawa Barat VIII, adalah seorang tokoh politik muda yang 

merupakan anak dari Walikota Bekasi, Rahmat Effendi, ia fokus pada hak-hak perempuan 

dalam fokus politiknya di daerah Jawa Barat, ia juga mengangkat tema milenial sebagai salah 

satu daya tariknya kepada para pemilih. 
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Pada baliho di atas, ketiga partsipan representatif digambarkan sebagai tokoh yang dekat 

dengan spectator, terbukti dengan far close distance angle (Harrison, 2003) yang digunakan 

untuk ketiga tokoh tersebut, visual demand juga dilakukan ketika ketiga tokoh tersebut 

digambarkan sedang melihat secara langsung kepada spectator. Hal ini untuk memberikan 

keterikatan yang kuat antara masyarakat dengan tokoh-tokoh tersebut tersebut. Uniknya, 

terdapat perbedaan gestur, tokoh Rahmat Effendi dan Edi melihat secara horizontal kepada 

viewer, Fossati (2019) mengemukakan bahwa partai-partai centrist seperti Golkar selalu 

mengafiliasikan diri dengan figur-figur kuat atau setidaknya sudah lebih dikenal, gestur 

diatas menunjukkan bahwa kedua tokoh (Rahmat dan Edi) adalah bagian dari spectator, 

sementara tokoh Ade Puspitasari melihat secara miring (oblique angle) yang artinya Ade 

adalah bagian dari mereka (Rahmat dan Edi), mereka disini juga dapat dimaknai Partai 

Golkar secara keseluruhan, kesatuan ini dibutuhkan oleh Golkar untuk memunculkan Ade 

Puspitasari sebagai orang baru yang ingin ditonjolkan kepada publik dan langsung menuju 

Pileg Provinsi. Jadi, Golkar sebagai partai besar perlu menunjukkan bahwa tokoh-tokoh ini 

adalah bagian dari mereka (baca juga: Golkar) untuk meyakinkan pemilih-pemilih loyal 

mereka. Tokoh Rahmat Effendi, ditempatkan di bagian atas sebagai sosok yang ideal, selaras 

dengan fakta bahwa ia adalah Wali Kota Bekasi yang artinya sudah memiliki kedudukan 

dalam politik di Bekasi itu sendiri, ditambahkan dengan fakta bahwa Ade Puspitasari adalah 

anak dari Rahmat Effendi itu sendiri, ini juga sejalan dengan argument Fossati (2019) dalam 

penjelasannya mengenai bagaimana seorang figur kuat berfungsi untuk mengangkat elektoral 

sebuah partai centrist seperti Golkar.  

Di sisi lainnya, kedua caleg ditempatkan di bagian bawah dari baliho (Harrison, 2003, p.57) 

untuk menggambarkan kedua tokoh tersebut sebagai tokoh-tokoh yang membumi, nyata dan 

bagian dari rakyat banyak. Hal ini juga selaras dengan narasi yang mereka gunakan yaitu 

proses relational “maju, bekerja dan berkarya bersama rakyat” yang mana “carrier” dari 

klausa ini tidak disebutkan, untuk memberikan pesan kepada spectator dengan sebuah narasi 

bahwa “carrier” tersebut adalah Golkar itu sendiri melalui caleg-calegnya, lambang Golkar 

digunakan sebagai index (Harrison, 2003) untuk merepresentasikan mereka sebagai kubu 

yang “maju, bekerja dan berkarya bersama rakyat”. Kata maju digunakan sebagai positive 

judgment (White, 2015, p.3) untuk mengkonstruksikan kondisi masyarakat ketika Golkar 

diberikan kepercayaan untuk dipilih oleh spectator, kondisi ini dipertegas juga oleh gestur 

tangan dari Rahmat Effendi, yaitu 4, nomor urut Golkar pada Pileg 2019. 
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(Sumber : Koleksi penyusun) 

No Conjunction Clause Ellipsis Process 

1  Bersahabat dengan rakyat 

identifying 

 

(carrier) 

 

relational 

2  Berkarya untuk rakyat 

Process       Circ: cause 

(carrier) Material 

 

 

Amin Sugandi, sebagai partisipan representatif, adalah calon legislatif Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Kab. Bogor No Urut 5 Dapil 2, salah satu kader partai Golkar ini mengenalkan 

dirinya kepada calon pemilih sebagai tokoh yang memiliki integritas sebagai seorang calon 

anggota legislatif. Dalam laman pribadi miliknya (aminsugandi.blogspot.com), ia 

menggunakan kata “bersih, transparan, dan professional” sebagai slogannya. 

Selanjutnya, pada baliho di atas, Amin digambarkan dengan far personal distance 

(Harrison, 2003, p. 53), untuk menunjukkan kedekatan antara Amin dengan spectator, hal ini 
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selaras dengan medium angle yang memberikan pesan bahwa tokoh ini memiliki kesetaraan 

dengan spectator yang adalah calon pemilih dari tokoh yang ditampilkan dalam baliho. 

Penempatan di bagian bawah (Harrison, 2003, p. 57) juga menunjukkan tokoh yang 

digambarkan sebagai orang yang membumi, nyata dan bagian dari rakyat itu sendiri. 

Penempatan foto Amin Sugandi di bagian kanan baliho (Harrison, 2003, p. 57) untuk 

menunjukkan bahwa tokoh tersebut adalah solusi dari masalah-masalah yang ada. Narasi 

yang disampaikan adalah proses relational “Bersahabat dengan rakyat, berkarya untuk 

rakyat”  yang mana “carrier” dari klausa tersebut tidak dimunculkan, jawaban dari narasi ini 

terdapat pada foto Amin Sugandi yang digunakan sebagai conceptual image untuk 

mengaitkan narasi tadi dengan tokoh ini yang digunakan sebagai carrier, tujuannya untuk 

menonjolkan Amin Sugandi itu sendiri, berbeda dengan sebelumnya yang 

mengkonstruksikan Partai Golkar secara keseluruhan melalui caleg-calegnya. Kata 

bersahabat adalah sebuah positive judgment (White, 2015, p. 3) yang disematkan pada tokoh 

Amin Sugandi. Dalam linguistik fungsional sistemik, proses relasional identifikasi 

(identifying relational) adalah sebuah proses yang dapat memutarbalikkan subjek (carrier) 

dengan identity yang coba disematkan, artinya pembuat baliho ingin membentuk sebuah 

opini bahwa carrier (tokoh di atas) bersahabat dengan rakyat, begitupun sebaliknya, yakni 

rakyat bersahabat dengan tokoh tersebut.  

Menariknya, di bagian kanan atas terdapat tulisan “Mohon doa & restu pas”, pas 

adalah kata atau slogan yang selama ini digunakan oleh kubu yang berseberangan, bahkan 

dijadikan singkatan dari kubu lawan Jokowi, yaitu PAS (Prabowo-Sandi) 

  

Hal ini bisa dimaknai bahwa kata pas dalam baliho di atas dibuat juga dengan tujuan 

elektoral, mengingat Kabupaten Bogor adalah basis suara dari Prabowo Subianto dan Partai 

Gerindra (kpu.go.id) pada tahun 2019. Fakta menunjukkan bahwa Prabowo menang 70 

persen suara di daerah ini dan caleg Gerindra mendominasi kursi DPRD di daerah ini juga, 

berarti ada kemungkinan Golkar bermain dua kaki (dalam istilah politik) pada pemilu 
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legislatif di daerah Kabupaten Bogor, argumen Fossati (2019) yang mengemukakan bahwa 

Golkar adalah partai centrist, bukan sebuah partai dengan ideologi yang jelas, juga 

kemungkinan digunakan oleh Golkar dimana mereka bisa jadi berafiliasi dengan kubu 

tertentu, tergantung lokasi perebutan kekuasaan itu terjadi. 

 

 

(Sumber : Koleksi penyusun) 

No Conjunction Clause Ellipsis Process 

1  Mengutamakan kebutuhan 

rakyat 

Process                    Circ:matter 

 

(sayer) verbal 

2 Dan Membangun Jakarta untuk 

NKRI 

Process                         circ: cause 

(actor) material 
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3  Insyallah Indonesia lebih baik 

 

 relational 

 

Tandanan Daulay, sebagai partisipan representatif, adalah seorang calon legislatif 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta Dapil 6 yang juga adalah petahana dari 

susunan anggota DPRD DKI periode sebelumnya. Salah satu fokusnya adalah polusi udara 

yang kian memburuk di DKI Jakarta, ia menjadikan isu ini sebagai salah satu hal yang ia 

bicarakan di hadapan publik. 

Pada baliho di atas, Daulay diberikan close personal distance angle (Harrison,  2003, p. 53) 

untuk menunjukkan tokoh tersebut sebagai tokoh yang dekat dengan rakyat dan membumi, 

juga ditempatkan di bagian bawah dari baliho tersebut untuk menunjukkan hal yang selaras 

dengan narasi yang ingin ditampilkan, yaitu citra membumi itu sendiri. Dalam baliho ini, 

juga ada narasi keIslaman yang ditampilkan oleh pembuat baliho. Setidaknya ada 3 elemen 

yang dapat dijadikan tolak ukur, yaitu gelar H (Haji) yang menjadi identity dari tokoh 

tersebut, kata “Insyaallah” dan tulisan bermakna “Bismillahirrahmanirrahim” di bagian 

paling atas, hal ini untuk menunjukkan sisi keIslaman dari tokoh yang sedang ditampilkan, 

ini diperkuat dengan fakta bahwa daerah pemilihan tersebut adalah basis suara dari Partai 

Keadilan Sejahtera, sebagai partai Islam, jadi pembuat baliho perlu untuk memberikan 

nuansa Islami dalam baliho ini. Kata “mengutamakan kebutuhan rakyat” menunjukkan 

adanya isolated intensification sebagai cara untuk menampilkan dan menonjolkan tokoh 

Tandanan sebagai orang yang mengutakamakan kebutuhan rakyat. Klausa ini juga diperkuat 

dengan  tidak adanya senser, ini dilakukan untuk mengkonstruksikan tokoh Tandanan yang 

secara tidak langsung menjadi conceptual image (Harrison, 2003, p. 50) dan juga senser yang 

mengutamakan kebutuhan rakyat. Klausa “membangun Jakarta untuk NKRI” adalah salah 

satu cara untuk menunjukkan keberpihakan dari tokoh tersebut terhadap salah satu capres, 

“untuk NKRI” adalah sebuah graduation (White, 2015, p. 4) untuk memfokuskan narasi 

tersebut dan memiliki makna keberpihakan dengan Joko Widodo yang banyak 

mengutamakan pembangunan dalam visi misinya. Klausa “Insyaallah Indonesia lebih baik” 

merupakan sebuah attitudinal invocation yang menyiratkan bahwa dengan memilh tokoh ini, 

sebagai tokoh yang mengutamakan rakyat, pemilih seolah akan membuat Indonesia menjadi 

lebih baik. Pada bagian lain, Visual demand juga diberikan dimana tokoh melihat secara 
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langsung kepada viewer untuk memberikan rasa keterkaitan yang tinggi kepada spectator 

terhadap tokoh tersebut (van Leeuwen, et.al, 1996, p.122). 

 

( Sumber : podiumindonesia.com) 

No Conjunction Clause Ellipsis Process 

1  Mohon doa dan dukungan 

Process          Verbiage 

 

(sayer) verbal 

2  PKB Satukan Indonesia 

Process            Value 

(carrier) relational 

 

Dalam baliho tersebut terdapat tokoh calon legislatif Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Langkat 2019 yang bernama Syafura Zulfa, ia adalah salah satu caleg non-senior 

yang dimiliki oleh partai PKB di daerah Langkat. Dengan latar belakang berasal dari keluarga 

tokoh setempat, yaitu sang ayah, tokoh Syafura Zulfa maju sebagai calon anggota legislative 

DPRD pada pemilihan umum 2019. 

Pada baliho di atas, Syafura digambarkan melihat secara langsung ke arah viewer 

dengan sedikit senyuman di wajahnya. Hal ini menurut Harrison (2003, p. 53) disebut sebagai 

demand, yaitu penggambaran tokoh untuk membuat spectator merasakan keterikatan dan 

kedekatan dengan tokoh yang ditampilkan, yaitu Syafura Zulfa. Ini juga sejalan dan seirama 

dengan baliho-baliho sebelumnya, yaitu baliho dari caleg-caleg yang berasal dari partai 

koalisi Jokowi dan Ma’ruf Amin, kubu Jokowi melalui caleg-calegnya selalu memberikan 
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ataupun menonjolkan tokoh yang ingin ditampilkan sebagai tokoh yang membumi, merakyat, 

dan dekat dengan masyarakat. Dalam studinya, Hadiz (2017) berargumen bahwa Jokowi 

memperkenalkan dirinya sebagai tokoh populis yang mementingkan kepentingan rakyat di 

atas kepentingan elit di Indonesia. Jokowi, pada tahun 2014, dianggap sebagai tokoh politik 

baru dan sebuah terobosan dari keadaan dimana belum ada calon kuat lain yang akan 

menggantikan Susilo Bambang Yudhoyono yang akan purna tugas sebagai presiden pada 

tahun yang sama (Hamayotsu, 2014), hal ini yang kemudian menjadi tema besar dari partai-

partai pendukung Joko Widodo yang melakukan citra politik pada masing-masing kader 

mereka dalam pemilihan legislate, caleg-caleg mereka digambarkan sebagai tokoh-tokoh 

yang peduli dengan kepentingan rakyat dan berasal dari rakyat itu sendiri, tema besar ini yang 

digunakan oleh koalisi pendukung Jokowi dalam memperkenalkan tokoh-tokoh yang mereka 

usung dalam pemilihan legislatif di tahun 2019. Angle yang digunakan adalah far personal 

distance (Harrison, 2003, p. 53) yaitu foto yang sudut pengambilannya dari pinggang ke atas, 

bukan seluruh tubuh dari figur tersebut, ini dilakukan untuk semakin menguatkan rasa 

keterikatan dan kedekatan antara masyarakat dengan tokoh yang sedang ditampilkan dalam 

baliho tersebut. Dalam salah satu wawancara dengan media lokal, Syafura mengakui bahwa 

modal yang ia miliki dalam pemilihan legislatif tidaklah banyak, namun cara-cara sosialisasi 

adalah cara yang dilakukan olehnya untuk mendulang suara di pemilihan legislatif 

(podiumindonesia.com, 2019), ia juga pada wawancara yang sama membawa dan membuka 

sejarah mengenai Kabupaten Langkat, dimana ayahnya, HTM Nasir yang merupakan tokoh 

organisasi politik di daerah tersebut dan termasuk salah satu tokoh yang mendengungkan 

pemindahan ibukota di kabupaten Langkat dari Binjai ke Stabat, pesan ini dikonstruksikan 

melalui baliho yang menampilkan Syafura sebagai tokoh yang berasal dari rakyat itu sendiri, 

kata “mohon” pada klausa “mohon doa dan dukungan” merupakan sebuah intensification 

yang menguatkan pesan dari tokoh tersebut akan doa dan dukungan dari masyarakat (baca 

juga: calon pemilih). Angle yang dipilih adalah oblique angle (Harrison, 2003, p. 53) untuk 

menunjukkan keterkaitan tokoh tersebut dengan partai politiknya, dimana ia mengarahkan 

badannya ke arah lambang partai PKB di sebelah kanannya.  
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(Sumber : pkb.id) 

Dalam situs resmi partai tersebut (pkb.id), PKB secara jelas mengemukakan arti dan 

makna dari lambang partai mereka yang salah satunya adalah berfokuskan pada nilai-nilai 

keislaman, citra ini nampak dalam baliho Tengku Syafura Zulfa yang memberikan nuansa 

Islam pada balihonya, di sudut atas bahkan terdapat tulisan “Bismillahirahmanirahim” untuk 

menunjukkan sisi keIslaman dari tokoh tersebut sebagai representasi dari salah satu partai 

Islam terbesar di Indonesia.  

Warna dominan hijau dan kuning mewarnai baliho dari calon tersebut. Sesuai dengan 

arti yang terdapat dalam situs resmi partai PKB, hijau berarti kemakmuran lahir dan batin 

bagi seluruh rakyat Indonesia, sedangkan kuning dapat dimaknai sebagai salah satu fokus 

partai tersebut pada kemaslahatan umat manusia, citra inilah yang kemudian coba dibentuk 

oleh tokoh Zulfa dalam baliho diatas. Nilai-nilai dari Partai Kesatuan Bangsa sangat kental 

dalam baliho tersebut dimana juga terdapat slogan “PKB Satukan Indonesia”, hal ini dapat 

diinterpretasikan dalam dua hal, pertama: PKB adalah partai dengan nomor  urut 1 (satu) 

pada pemilihan legislatif, namun secara lebih luas, kata “satukan” merupakan sebuah 

judgment (White, 2015, p. 3) yang disematkan pada PKB sebagai sebuah entitas yang 

menyatukan Indonesia, PKB mengkonstruksikan sebuah pesan mengenai pentingnya peran 

mereka dalam pemenangan pasangan Jokowi dan Ma’ruf Amin, dimana PKB dan PPP adalah 

partai yang berafiliasi dengan Nadhlatul Ulama, salah satu organisasi islam terbesar di 

Indonesia yang juga organisasi tempat Ma’ruf Amin berasal, Bland (2019) berargumen 

bahwa Ma’ruf dipilih pada menit-menit terakhir pengumuman capres-cawapres 2019 setelah 

Jokowi mendapat tekanan dari partai koalisi yang menghindari kemungkinan Mahfud MD, 
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calon wakil presiden yang seharusnya, untuk memanfaatkan posisinya sebagai cawapres 

dalam pemilu presiden 2024, namun selain daripada itu Ma’ruf dipilih juga atas latar 

belakang keIslamannya yang sangat kuat untuk membantu Jokowi mengamankan suara umat 

muslim, dalam sejarahnya, salah satu petinggi PKB, Muhaimin Iskandar, adalah salah satu 

bakal cawapres dengan elektabilitas yang cukup tinggi untuk mendampingi Jokowi, namun 

seolah-seolah PKB mengalah demi kesatuan Indonesia, jadi PKB mengkonstruksikan sebuah 

pesan bahwa mereka adalah partai yang mempersatukan Indonesia menjadi bhinneka, berarti 

ada proses attitudinal invocation dimana memilih mereka menjadi langkah masyarakat untuk 

menyatukan Indonesia. 

 

 

(Sumber : didiksetiawancenter.wordpress.com) 

Didik Setiawan adalah salah satu aktivis dari Kota Semarang yang terjun ke dunia 

politik dengan menawarkan gaya milenial sebagai salah satu hal yang ditampilkan kepada 
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calon pemilih, salah satu tokoh politik muda dari Partai Kebangkitan Bangsa ini tidak 

melepaskan nilai-nilai keIslaman dalam pengenalannya kepada publik pada pemilihan umum 

2019, sesuai dengan tema besar partai tempat ia berasal. 

Dalam baliho tersebut nampak tokoh Didik Setiawan, sebagai calon anggota legilastif 

DPR RI 2019 Dapil Jateng I, ditampilkan dengan nuansa hijau yang dominan dibalut dengan 

warna merah yang juga cukup kental. Visual demand (Harrison, 2003, p. 53) kembali 

digunakan oleh pembuat baliho dimana tokoh tersebut melihat secara langsung ke arah 

spectator, hal ini untuk memberikan rasa keterikatan dan keterkaitan antara spectator (baca 

juga: masyarakat) dengan calon legislatif tersebut, hal ini juga senada dan sejalan dengan 

baliho sebelumnya yang berasal dari partai yang sama, yaitu PKB. Angle yang dipilih adalah 

far personal distance (Harrison, 2003) untuk memberikan kedekatan yang lebih kuat lagi 

kepada masyarakat terhadap tokoh ini. Didik Setiawan ditempatkan pada bagian sebelah kiri 

baliho, sedangkan surat suara ditempatkan di sebelah kanan, menurut Harrison (2003, p. 57) 

penempatan di sebelah kiri merupakan penggambaran tokoh sebagai orang yang sudah 

familiar dan diketahui khalayak umum, tercatat pada salah satu balihonya, tokoh ini 

menggunakan tema milenial dalam kampanye yang ia buat: 

 

(Sumber : didiksetiawancenter.wordpress.com) 
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Hal ini semakin memperkuat pesan dari baliho yang menggambarkan tokoh tersebut 

sebagai tokoh yang familiar. Surat suara di sebelah kanan digambarkan sebagai sebuah solusi 

(Harrison, 2003, p. 57) untuk membuat ketertarikan masyarakat untuk memilih meningkat. 

“Satukan Indonesia” masih menjadi slogan yang digunakan oleh partai tempat tokoh tersebut 

berasal. Warna hijau dan merah menjadi warna dominan untuk menunjukkan sisi 

nasionalisme dan keIslaman pada waktu yang bersamaan. Hadiz (2017) menemukan bahwa 

pengaruh Islam mengakar dengan kuat dalam dunia politik di Indonesia, sehingga hal ini 

yang kemudian menjadi hal yang ditawarkan oleh PKB melalui caleg-calegnya. Partisipan 

representatif ditempatkan di bagian bawah dari baliho (Harrison, 2003:57) untuk 

menggambarkan tokoh tersebut sebagai tokoh yang nyata, membumi dan faktual, hal ini 

selaras dengan citra populisme yang digunakan oleh Joko Widodo pada pemilu sebelumnya 

sebagaimana disebutkan oleh Hadiz (2017), jadi ada tema besar yang digunakan oleh caleg-

caleg yang partai politiknya berafiliasi dengan Joko Widodo seperti sudah dibahas pada 

baliho-baliho sebelumnya. 
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(Sumber : https://www.kompasiana.com/fauzyramadhan/5afc2d2816835f777c3bf7f4/makna-

konotasi-baliho-politik-romahurmuziy-di-yogyakarta?page=all) 

No Conjunction Clause Ellipsis Process 

1  Kerja Keras 

 

 material 

2  Kerja Cerdas 

 

 material 

3  Kerja Ikhlas 

 

 relational 

4  Romahurmuzy untuk Indonesia 

Process 

(Senser) Relational 

 

https://www.kompasiana.com/fauzyramadhan/5afc2d2816835f777c3bf7f4/makna-konotasi-baliho-politik-romahurmuziy-di-yogyakarta?page=all
https://www.kompasiana.com/fauzyramadhan/5afc2d2816835f777c3bf7f4/makna-konotasi-baliho-politik-romahurmuziy-di-yogyakarta?page=all
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 Romahurmuziy merupakan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (2014-

2019). Lahir di Sleman, 10 September 1974. Dirinya pernah menjabat sebagai Sekjen PPP 

pada tahun 2011-2015. Ia merupakan lulusan Institut Teknologi Bandung, Bidang 

Kekhususan Tekno Ekonomi, Fakultas Pascasarjana ITB.  

Dalam baliho tersebut terdapat slogan ‘Romahurmuziy untuk Indonesia’ yang 

merupakan relational process dengan makna bahwa Romahurmuziy sebagai senser 

diproyeksikan dalam jabatan politik yaitu presiden. Sementara kata ‘untuk’ merupakan 

sebuah judgement positif yang mengindikasikan bahwa Romy adalah sosok yang diprediksi 

akan mencalonkan diri sebagai Presiden Republik Indonesia. Romy ditampilkan 

menggunakan kemeja putih dan sorban berwarna putih bercorak hitam. Dalam baliho tersebut 

dirinya terlihat tersenyum dan melihat kearah spectator untuk menciptakan kesan kedekatan 

dengan spectator dalam baliho tersebut (dengan menggunakan angle Demand). Hal ini 

penting mengingat Romy merupakan sosok ketua umum PPP sehingga dirinya perlu 

membangun kedekatan dengan spectator demi menggalang dukungan dalam pemilihan 

umum.  

Sosok Romahurmuziy merupakan ketua umum PPP yang diprediksi akan 

mencalonkan diri sebagai Wakil Presiden pada pemilu 2019 mendampingi Joko widodo. 

Melalui PPP. Dirinya mengumumkan siap untuk menjadi calon Wakil Presiden jika 

dibutuhkan oleh Koalisi untuk mendampingi Jokowi pada pemilihan presiden 2019. Fossati 

(2019) berargumentasi bahwa salah satu partai Islam yang sangat berperan dalam politik 

Indonesia adalah PPP karena merupakan salah satu partai yang terafiliasi oleh Nadhlatul 

Ulama sebagai kekuatan Islam yang cukup besar di Indonesia. Baliho tersebut juga 

membangun citra Romy dengan menempatkan dirinya menggunakan baju putih dan sorban 

bercorak hitam. Hal tersebut diasosiasikan dengan warna kemeja Joko widodo yang juga 

berwarna putih. Kesamaan identitas politik yang berusaha dibangun dalam baliho tersebut 

menunjukkan bahwa Romy merupakan tokoh yang berusaha dikaitkan dengan semangat 

kerja Jokowi. Warna putih juga identik dengan simbolisasi suci dan tulus, untuk 

menggambarkan bahwa sosok Romy merupakan tokoh politik yang tidak memiliki 

kepentingan khusus ditandai dengan warna putih yang juga dapat diinterpretasikan sebagai 

simbol netral.   

Dalam balihonya Romy menunjukkan angle tubuh tertentu dalam baliho sebagai 

upaya membangun kedekatan kepada spectator (menggunakan Far Personal Distance). 
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Dalam baliho tersebut juga terdapat slogan “Kerja Keras, Kerja Cerdas, Kerja Ikhlas”. Kata 

“Kerja” merupakan slogan yang sering digunakan oleh Jokowi dalam kampanyenya yaitu 

Kerja, Kerja, Kerja. Hal tersebut melatarbelakangi identitas politik Jokowi yang merupakan 

seorang pengusaha. Dalam baliho tersebut, makna ‘kerja’ diperluas dan diasosiasikan dengan 

kata Keras, Cerdas, dan Ikhlas. Romy ketua umum PPP yang merupakan partai yang 

bergabung dengan koalisi Jokowi di dalam pemerintahan. Dirinya ingin memperkaya makna 

kata ‘kerja’ yang dimiliki oleh Jokowi dengan menjadi “Kerja Keras, Kerja Cerdas, Kerja 

Ikhlas”. Slogan yang dibuat oleh Romy pun tidak jauh dari penggunaan kata ‘kerja’. Romy 

berusaha menunggangi kesuksesan slogan yang dimiliki oleh Jokowi dengan menciptakan 

slogan yang identik. Jika diasosiasikan dengan atribut yang digunakan dalam baliho tersebut 

yaitu penggunaan pakaian berwarna putih, hal tersebut berhubungan dengan warna kemeja 

yang juga digunakan oleh Jokowi dalam kampanyenya. Keterkaitan inilah yang menjadi 

landasan kampanye dan identitas politik yang berusaha dibangun oleh Romy dalam baliho 

tersebut.  

  

 

(Sumber:http://transvertising.com/news.php?title=pasang_baliho_foto_terbalik__caleg_ppp_ini_

cari_perhatian_warga) 

No Conjunction Clause Ellipsis Process 

1  Siap Jungkir Balik Demi 

Rakyat 

(actor) material 

http://transvertising.com/news.php?title=pasang_baliho_foto_terbalik__caleg_ppp_ini_cari_perhatian_warga
http://transvertising.com/news.php?title=pasang_baliho_foto_terbalik__caleg_ppp_ini_cari_perhatian_warga
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Process 

 

Pradia Handika Daryanes merupakan calon legislatif yang berasal dari Partai 

Persatuan Pembangunan (PPP). Ia merupakan wakil ketua pengurus harian dewan pimpinan 

cabang Partai Persatuan Pembangunan kabupaten Indragiri Hulu. Ia terkenal di media melalui 

baliho eksentriknya. Dalam balihonya, ia memasang potret dirinya ‘jungkir balik’ dalam 

baliho tersebut.  

Dalam baliho tersebut memperlihatkan Pradia Handika Daryanes sebagai PR dan 

merupakan calon legislatif dari partai PPP. Terdapat kata ‘Siap Jungkir Balik Demi Rakyat’ 

yang merupakan proses material dimana kata ‘Jungkir balik’ merupakan judgement negatif 

yang kemudian dikemas menjadi hal yang seolah-olah positif. PR berusaha mengafirmasi 

meskipun dirinya mengalami sebuah ketidakmujuran, namun hal tersebut dilakukan demi 

spectator yang kemudian ia selaraskan dengan potret dirinya dalam baliho tersebut. PR 

ditampilkan menggunakan atribut pakaian berwarna putih dengan latar belakang berwarna 

hijau dan putih serta menggunakan kopiah hitam. Namun, dalam baliho tersebut posisi tubuh 

PR diperlihatkan terbalik. Hal tersebut memiliki keterkaitan dengan slogan “Siap Jungkir 

Balik Demi Rakyat”. PR kemudian memposisikan dirinya secara literal untuk 

menerjemahkan makna yang dimaksud. Dalam baliho tersebut juga ditunjukkan bahwa PR 

melihat spectator secara langsung meskipun dalam keadaan terbalik. PR menggunakan visual 

literal translation dan dipadukan dengan demand terhadap spectator untuk membangun 

sebuah kesan bahwa PR merupakan sosok yang siap berjuang demi kepentingan rakyat.  

 Dalam aspek visual, PR ditampilkan sebagai tokoh yang berusaha menyajikan citra 

diri yang berbeda dari calon legislatif lainnya. Ide tersebut tergambar dari PR yang kemudian 

menjungkirbalikkan foto dirinya didalam baliho untuk membedakan bahwa gaya kampanye 

tersebut tidak konvensional dan beda dari yang lainnya. Namun, hal tersebut mengakibatkan 

kegagalan makna yang berusaha PR sampaikan kepada spectator. Baliho bertujuan sebagai 

iklan visual yang bertujuan agar pesan dari masing-masing calon legislatif dapat terafirmasi 

kepada spectator. Namun, dengan mengabaikan kualitas dan aspek visual dengan 

menjungkirbalikkan wajah PR di dalam baliho merupakan kesalahan fatal. Karena afirmasi 

yang calon legislatif tersebut ingin sampaikan akan sulit sekali sampai kepada spectator 

(Harrison, 2003) 
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 PR merupakan seorang calon legislatif yang berasal dari PPP. Dalam sejarahnya, PPP 

merupakan sebuah partai politik yang berdiri sejak 5 Januari 1973 pada masa kepemimpinan 

Soeharto. PPP merupakan gabungan dari 4 partai Islam pada saat itu. Yakni Partai Nadhlatul 

Ulama, Partai Serikat Islam Indonesia, Persatuan Tarbiyah Islamiyah, dan Parmusi. Sehingga 

PPP dapat dikatakan memiliki kaitan yang sangat erat dengan Nadhlatul Ulama. PPP juga 

merupakan partai yang memiliki basis dukungan kuat di pulau Jawa, terutama di Jawa tengah 

yang mayoritas warganya merupakan Nadhlatul Ulama. Simbol dan atribut yang digunakan 

PR dalam baliho tersebut dapat diasosiasikan sebagai bagian dari citra politik dan berkaitan 

dengan Nadhlatul Ulama, seperti peci dan sarung. Sebagai salah satu partai Nadhlatul Ulama 

dan memiliki jumlah suara yang diyakini mencapai 90 juta pemilih, PPP tentu memiliki nilai 

tawar yang sangat tinggi terhadap kontestasi politik di Indonesia (Fossati, 2019). Sudut 

pandang yang diberikan oleh PR dalam baliho tersebut tentu merepresentasikan keberanian 

dan daya tawar tersebut karena PR berani menggunakan gaya yang ‘nyeleneh’ untuk 

mempromosikan dirinya dalam baliho tersebut. Tentu hal tersebut dilakukan karena PPP 

bukan merupakan parti baru dan memiliki elektabilitas yang cukup tinggi. Hal tersebut 

mendorong PR untuk lebih berani mempromosikan dirinya dengan jaminan serta pola 

dukungan yang sudah jelas dan berasal dari partai yang cukup berpengaruh.  

Analisis kubu Prabowo-Sandi 

 

(Sumber: Akun Resmi Facebook Prabowo – Sandi) 

Pada baliho di atas, partisipan representatif digambarkan oleh dua orang tokoh, yaitu 

Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.  Baliho ini menggunakan nominalisasi “[Menjadi] 

Adil Makmur Bersama Prabowo Sandi” untuk mengkonstruksikan sebuah pesan yang 

hendak disampaikan oleh pembuat baliho. Logo garuda berwarna merah dan padi-kapas di 
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atas tulisan tersebut menggambarkan kubu Prabowo Sandi sebagai kubu yang Pancasilais, 

yaitu kubu yang patuh terhadap nilai-nilai Pancasila. Salah satu tokoh penting partai 

Gerindra, partai pengusung pasangan calon presiden ini, Ahmad Riza Patria (ketua DPP 

Gerindra), menyatakan arti dari lambang tersebut sebagai lambang dari Pancasila, keadilan 

dan kemakmuran (detik.com, 2018). Tiga hal ini seringkali digunakan oleh kubu Prabowo 

Subianto pada pemilihan presiden 2019 sebagai bagian dari upaya mereka untuk melemahkan 

lawan politiknya, adil dan makmur seringkali dikonstuksikan sebagai keadaan dimana 

perekonomian berjalan baik, hukum yang adil, serta kemakmuran bagi negara Indonesia. Hal 

ini menjadi tema besar Prabowo Subianto pada pemilihan umum 2019, karena kubunya 

menjadikan frase kata sifat tersebut (“adil makmur”) menjadi nama koalisi dari partai 

pengusung dirinya di Pilpres 2019 –  “koalisi adil makmur”.  

“Adil makmur” sendiri merupakan “positive judgment” yang digunakan untuk 

mengonstruksikan sebuah pesan mengenai kondisi Indonesia yang akan menjadi lebih baik, 

adil dan makmur jika dipimpin oleh Prabowo dan Sandiaga. Representasi positive judgement 

itu sendiri pada baliho ini berelasi dengan attitudinal invocation, yakni upaya untuk membuat 

spectator memiliki pemahaman bahwa Indonesia akan menjadi adil dan makmur bersama 

Prabowo dan Sandi. Di saat yang bersamaan hal ini juga merepresentasikan upaya negative 

kubu Prabowo memberikan penilaian terhadap kondisi Indonesia sebagai bangsa yang belum 

memiliki keadilan dan kemakmuran sesuai dengan Pancasila.  

Jawaban atas masalah tersebut diberikan pada foto Prabowo – Sandi yang dijadikan sebagai 

conceptual image (Harrison, 2003, p. 51)  untuk mengkonstruksikan kedua tokoh tersebut 

sebagai orang yang akan menjadikan Indonesia adil dan makmur. Prabowo Subianto 

ditempatkan di sebelah kiri sebagai penggambaran tokoh ini sebagai tokoh yang familiar dan 

sudah dikenal oleh spectator, sedangkan Sandiaga Uno ditempatkan di sebelah kanan untuk 

menggambarkan Sandi sebagai sebuah solusi (Harrison, 2003, p. 57) dari tokoh familiar yang 

memiliki masalah.  

Pada pemilihan presiden 2019, Prabowo seringkali dikaitkan dengan sejumlah nama untuk 

menjadi wakilnya pada pilpres 2019, nama Sandiaga Uno secara tiba-tiba dipilih oleh 

Prabowo untuk menjadi wakilnya. Penulis dari lowy institute, Max Walden, melihat ini 

sebagai langkah Prabowo untuk mendapatkan kucuran dana dari Sandi dalam pembiayaan di 

pemilu 2019, langkah ini juga dilakukan oleh kubu politik Jokowi, seperti dinyatakan oleh 

Bland (2019) dimana pemilihan Ma’ruf sebagai wakil dilakukan secara mendadak dengan 
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tujuan mengamankan suara umat muslim, Prabowo pun melakukan hal yang sama, yaitu 

memilih nama diluar prediksi banyak orang, namun untuk tujuan yang berbeda, yaitu 

mendapatkan dana kampanye dari wakilnya, Sandiaga Uno.  Tercatat, media center pasangan 

ini pernah mengeluarkan data mengenai asal dana kampanye mereka, dimana Sandi 

menyumbang 73 persen dari total seluruh dana kampanye. Pada salah satu wawancara, Sandi 

bahkan mengakui kehilangan sepertiga dari total kekayaannya untuk pemilu 2019, 

penggambaran Sandi sebagai solusi dari tokoh familiar yang memiliki masalah menjadi 

sangat nampak dalam beberapa data di atas.  

Selanjutnya, kedua tokoh ini diberikan warna yang kontras dengan sekeliling. Mereka terlihat 

seolah lebih bersinar di tengah warna latar yang gelap. Salience ini dtujukan  untuk menarik 

perhatian spectator. Prabowo dan Sandi juga melihat secara horizontal (Harrison, 2003, p. 

53) untuk memberikan kesetaraan antara spectator dengan partisipan representative. 

Penempatan tokoh tersebut di bagian bawah baliho (Harrison, 2003, p. 57) untuk memberikan 

kesan membumi dan faktual kepada kedua tokoh tersebut. Hal ini menjadi menarik 

mengingat kedua tokoh ini sebenarnya termasuk ke dalam kalangan elit di perpolitikan 

Indonesia. Purdey (2016) mencatat bahwa dinasti keluarga Djojohadikusumo (keluarga 

Prabowo) yang memiliki peran vital selama lebih dari empat generasi di Indonesia, sementara 

untuk Sandi, orangtuanya juga berasal dari kalangan atas. Seperti pendapat  Iswara N Raditya 

(tirto.id, 2019), ada pesan yang coba dikonstruksikan lewat baliho ini guna membentuk citra 

Prabowo dan Sandi yang memiliki keseteraan dengan spectator (baca juga: masyarakat) 

padahal berasal dari kalangan elit di Indonesia. 

Aspinall (2015) kemudian menyebut tokoh Prabowo sebagai tokoh oligarchic populist 

dimana ia membuat citra politiknya sebagai tokoh yang populis dan pada saat yang sama ia 

berasal dari kalangan elit di Indonesia. Jadi, baliho ini memberikan sebuah konstruksi makna 

untuk Prabowo dan Sandi sebagai tokoh yang merakyat dan akan menjadikan Indonesia 

sebagai negara yang adil dan makmur bersama dengan koalisi politiknya. 
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(Sumber: Koleksi Penyusun) 

No Conjunction Clause Ellipsis Process 

1  Negara kita kaya sumber daya 

alam dan manusia 

 

 Relational 

2  Seluruh rakyat Indonesia bisa 

hidup sejahtera 

Phenomenon material 
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3  Sesungguhnya inilah tujuan 

kita bernegara 

 

 Relational 

4  Bersatu  

 

[actor] Material 

  mengikuti ijtima’ ulama  Relational 

 

Pada baliho diatas terdapat dua partisipan representatif yang merupakan calon presiden dan 

wakil presiden Republik Indonesia yaitu Prabowo subianto dan Sandiaga uno yang berasal 

dari Koalisi Adil Makmur. Terdapat kalimat dalam baliho tersebut yaitu ‘Negara kita kaya 

sumberdaya alam dan manusia’ yang merupakan proses relasional. Hal tersebut menyatakan 

kepercayaan dan optimisme yang ingin disampaikan oleh Prabowo dan Sandiaga. Pada 

kalimat kedua ‘Seluruh rakyat Indonesia bisa hidup sejahtera’ yang merupakan proses 

Material. Proses tersebut untuk menunjukkan sebuah konsep yang diberikan oleh Prabowo - 

Sandi kepada spectator berupa sebuah harapan bahwa Indonesia dapat hidup sejahtera. 

Kemudian kalimat ketiga yaitu ‘Sesungguhnya inilah tujuan kita bernegara’ yang merupakan 

proses relasional yang memberikan penjelasan bahwa konsep yang dimiliki Prabowo dan 

Sandi terkait dengan isu kesejahteraan sosial. Pada kalimat terakhir yaitu ‘Bersatu mengikuti 

ijtima’ ulama’ merupakan proses relasional. Dalam kalimat tersebut terdapat kata 

‘mengikuti’ yang merupakan Judgement negatif dengan makna bahwa sosok Prabowo – 

Sandi  mengajak spectator sebagai pengikut terhadap sebuah keputusan yang telah disepakati 

yaitu ijtima’ ulama (White, 2002) 

Prabowo subianto merupakan ketua umum partai Gerindra sekaligus calon presiden pada 

pemilihan presiden 2019. Sementara Sandiaga uno adalah calon wakil presiden yang 

sebelumnya juga merupakan pengurus partai Gerindra. Keduanya maju sebagai pasangan 

calon presiden dan wakil presiden dengan nomor urut 02 setelah serangkaian agenda politik 

yang dilalui oleh kedua tokoh. Kedua tokoh tersebut juga fokus terhadap beberapa isu 

nasional yang dihadapi oleh pemerintahan Indonesia yaitu ekonomi, lapangan pekerjaan, dan 

sektor industri. Pada tanggal 14 Januari 2019, Prabowo dan Sandi meyampaikan visi misi 

yang mereka miliki menjadi sebuah pidato yang disebut sebagai Paradoks Indonesia. hal 

tersebut merupakan isu yang menjadi sorotan oleh kedua pasang calon. Dalam baliho tersebut 

terdapat beberapa potongan-potongan kalimat yang merupakan bagian dalam pidato tersebut. 
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Pada kata ‘Negara kita kaya sumberdaya alam dan manusia’, Prabowo menyampaikan 

kekhawatiran dirinya mengenai sumberdaya alam Indonesia. Dirinya beberapa kali 

mengungkapkan bahwa kekayaan Indonesia dan sumber daya alam Indonesia tidak 

sepenuhnya menjadi milik Indonesia (detik.com, 2019). Dirinya juga menyoroti keterlibatan 

asing dalam pengelolaan sumber daya alam milik Indonesia. Prabowo menyatakan bahwa 

Indonesia perlu mandiri dalam pengelolaan sumber daya alamnya sendiri, jangan biarkan hal 

tersebut dikelola oleh asing karena hasil pendapatan Indonesia diduga ‘bocor’ dan mengalir 

ke tangan investor asing sementara Indonesia hanya mendapat sisanya saja. Hal tersebut 

dibantah oleh Luhut binsar pandjaitan yang merupakan Menko Bidang Kemaritiman. Ia 

mengatakan bahwa Indonesia sedang memasuki iklim investasi yang sangat baik, sehingga 

kehadiran investor haruslah disambut dengan baik. Dirinya membantah bahwa pemerintah 

telah menyerah kepada asing mengenai persaingan dagang dan membiarkan investasi asing 

menguasai industri negeri (cnnindonesia.com, 2019). Berikutnya, dalam kalimat ‘Seluruh 

rakyat Indonesia bisa hidup sejahtera’ merupakan bagian dari visi misi yang Prabowo 

sampaikan mengenai angka kemiskinan yang semakin tinggi di Indonesia. hal ini merupakan 

serangkaian kampanye nasionalis yang diutarakan oleh kedua pasang calon tersebut. Purdey 

(2015) mengatakan bahwa Prabowo sebagai tokoh nasionalis membawa ide dan isu mengenai 

keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Lebih lanjut, Purdey juga mengatakan 

bahwa Prabowo menyoroti kesenjangan ekonomi yang ada di Indonesia. Dalam beberapa 

kampanye, Prabowo mengutarakan mengenai keprihatinan dirinya melihat angka kemiskinan 

dan pengangguran semakin meningkat. Melalui pidatonya yaitu Paradoks Indonesia, dirinya 

menyoroti bahwa kekayaan negara Indonesia hanya dimiliki oleh 1% orang di Indonesia. 

Namun, sangat disayangkan bahwa Prabowo juga menjadi bagian dari angka tersebut. Purdey 

(2015) menjelaskan bahwa Prabowo merupakan bagian dari ‘raksasa’ oligarki yang berada 

di Indonesia. lebih lanjut Purdey mengatakan bahwa Prabowo memiliki perusahaan dan 

bisnis yang berada di dalam maupun di luar negeri. Kekayaan Prabowo diperkirakan 

mencapai Rp 1,9 triliun pada tahun 2019 (cnbcindonesia.com, 2019). Hal ini membuat 

Paradoks Indonesia sebagai konsep yang ia utarakan juga menyindir dirinya dan juga Sandi.  

Pada kata berikutnya yaitu ‘Bersatu mengikuti ijtima’ ulama’ terdapat makna politik agama 

yang ikut dilekatkan kepada kubu Prabowo – Sandi. Fossati (2019) mengatakan bahwa 

keterlibatan agama dan konstribusinya di dalam politik Indonesia sangat signifikan. Setelah 

kubu Jokowi yang diperkuatt oleh hadirnya Nadhlatul Ulama, Prabowo ternyata juga tidak 

sendirian. Koalisi Adil Makmur diperkuat oleh dukungan organisasi keagamaan yaitu PA 
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212, FPI, dan beberapa organisasi Islam lainnya. Hal ini dilakukan setelah pada pemilihan 

gubernur 2017, organisasi Islam tersebut memberikan dukungan kepada pasangan calon 

gubernur Anies – Sandi. Dukungan tersebut kemudian terpolarisasi dan ikut masuk kedalam 

konstestasi pemilihan presiden 2019 yang kemudian diberikan kepada Prabowo – Sandi. 

Setelah Ijtima’ Ulama digelar oleh PA 212, disepakati bahwa mereka memberikan dukungan 

kepada Prabowo – Sandi dalam pemilihan presiden 2019. Namun, banyak pihak menuding 

bahwa Ijtima’ Ulama tersebut merupakan agenda politis dan bertentangan dari nilai 

keislaman serta bukan bagian dari sikap Ulama yang ada di Indonesia. hal serupa juga 

disampaikan oleh Nadhlatul Ulama mengenai posisi Ulama. Mereka mengklaim bahwa 

Ulama sangat banyak di Indonesia dan keterlibatan Ulama pada Ijtima’ tersebut tidaklah sah 

sebab Nadhlatul Ulama juga memiliki banyak Ulama yang memberikan pertimbangan 

(bbc.com, 2018). 
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 (Sumber : Koleksi penyusun) 

No Conjunction Clause Ellipsis Process 

1  Mencerdaskan umat 

Process      Circ: accompaniment 

(actor) Material 

2  Mencerdaskan rakyat 

Process     Circ : accompaniment 

(actor) Material 

 

 

3  Membangun Sultra 

Process     Circ : Location 

(actor) Material 

4  Untuk Indonesia 

Attribute 

 Relational 

 

Prof. Dr. H. Djaali caleg Partai PAN lahir pada tanggal 2 september 1955. Setelah 

memperoleh gelar Doktor di IKIP pada tahun 1984, ia menjabat sebagai Guru Besar pada 

tahun 1999. Ia pernah menjabat sebagai Rektor Universitas Negeri Jakarta periode 2014-

2018. 
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Dalam Balihonya, Djaali menggunakan tagline “Mencerdaskan umat, Mencerdaskan rakyat, 

Membangun Sultra, untuk Indonesia”. Tagline tersebut diasosiasikan dengan latar belakang 

dan slogan kampanye Partai Amanat Nasional (PAN) yaitu “Bela Rakyat, Bela Umat”. 

Terdapat persamaan antara slogan dalam baliho tersebut dengan slogan kampanye partai 

PAN yaitu pada kata ‘Rakyat’ dan ‘Umat’. Kata ‘Mencerdaskan’, ‘Membangun’ merupakan 

bentuk graduation force dimana hal tersebut bermakna bahwa Djaali sebagai partisipan 

representatif yang akan berusaha mewujudkan hal tersebut. Namun, kalimat tersebut juga 

bermakna sebuah ajakan terhadap spectator untuk melakukan hal tersebut. Kata ‘untuk’ 

merupakan judgement positif  bahwa Djaali berusaha mengafirmasi tindakannya dilandaskan 

demi kemajuan bangsa Indonesia.  

‘Rakyat’ dan ‘Umat’ merupakan representasi antara dua spektrum ideologi politik Indonesia 

yaitu Nasionalis dan Religius. Vedi R.H, Richard (2019) menjelaskan bahwa kekuatan agama 

memiliki peran penting dalam politik Indonesia. Kekuatan agama dan peran komunitas 

agama dalam politik menjadi salah satu penyumbang suara terbesar dalam pemilu, terutama 

dalam pemilihan umum legislatif 2019. Sehingga, slogan yang disampaikan berusaha 

membangun citra bahwa PAN merupakan partai Nasionalis dan Religius untuk meraih 

dukungan dalam pemilu legislatif 2019.  

Dalam balihonya Djaali menghadapkan wajahnya ke arah spectator untuk memberikan 

sebuah kesan rasa keterikatan atau keterlibatan yang kuat dengan spectator (menggunakan 

frontal angle dengan close personal distances untuk memberikan kesan bahwa jarak antara 

PR dengan spectator sangat dekat) sehingga rasa intim dan merakyat dapat terbentuk 

(Harrison:2003, 56). Namun Djaali tidak tersenyum dalam baliho tersebut untuk 

menunjukkan pesona ataupun wibawa yang dimiliki oleh PR kepada spectator (Image Act 

yang dibangun seolah menunjukkan bahwa PR bukan merupakan seseorang yang sederhana 

dan mudah tersenyum melainkan tegas dan serius). Kemudian, warna yang digunakan dalam 

baliho tersebut terdiri atas warna Merah, Putih, serta Biru tua. Merah dan Putih diasosiasikan 

dengan bendera Republik Indonesia. Sementara, warna Biru diasosiasikan dengan warna 

partai pengusung Djaali yaitu PAN. Dalam baliho tersebut, terdapat logo Partai Amanat 

Nasional yaitu berupa matahari putih dengan latar belakang berwarna biru. Dikutip dari 

laman Partai Amanat Nasional, filosofi logo tersebut menggambarkan Matahari yang 

terdapat dalam logo PAN sebagai simbolisasi bahwa PAN merupakan partai pembawa 

perubahan menuju Indonesia yang lebih baik. Matahari dalam logo tersebut juga 

diasosiasikan sebagai pemberi kehidupan, sumber cahaya, ekspresi kebenaran dan keadilan, 
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serta semangat baru. Sementara, bujur sangkar berwarna biru tua merupakan cerminan laut 

dan langit yang merupakan simbolisasi dari kemerdekaan dan demokrasi. Contrast of colour 

yang ditampilkan dalam baliho tersebut menunjukkan bahwa PR merupakan representasi 

partai politik pengusungnya yaitu PAN dengan mengenakan jas berwarna biru tua dengan 

logo PAN di dada kirinya (Harrison:2003, 53). Warna Merah dan Putih diasosiasikan sebagai 

warna bendera Indonesia atau identik dengan citra Nasionalisme. Kedua hal tersebut 

kemudian disatukan sehingga terbangun sebuah makna bahwa PAN merupakan partai 

Nasionalis dan Djaali merupakan representasi nilai partai tersebut. Dibalut dengan upaya 

mewujudkan kebebasan demokrasi dan kemerdekaan sesuai logo PAN yang terdapat dalam 

baliho tersebut.  
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           (Sumber : Koleksi penyusun) 

No Conjunction Clause Ellipsis Process 

1  Demokrat Utamakan Rakyat 

Process Goal 

 Carrier Relational 

2  AHY Capres 2024 

Carrier    Attribute 

 

 Relational 

 

 

 

Agus Harimurti Yudhoyono merupakan politisi partai Demokrat. Lahir di Bandung, 

10 Agustus 1978. Dia adalah anak dari ketua umum partai Demokrat, Susilo Bambang 

Yudhoyono. Dirinya mulai dikenal ketika dia memutuskan untuk mencalonkan diri pada 

pemilihan gubernur DKI Jakarta tahun 2017. AHY memutuskan untuk keluar dari militer dan 

terjun ke politik. Pangkat terakhir yang ia miliki saat berada di militer adalah Mayor di satuan 

Infanteri (Kostrad). 

Dalam balihonya, terdapat tagline “Demokrat Utamakan Rakyat” dan “AHY capres 2024”. 

Demokrat utamakan rakyat merupakan proses relasional dengan Demokrat sebagai carrier. 
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Kata ‘Utamakan’ merupakan Graduation force bahwa Demokrat memiliki prioritas atau 

agenda lain, namun mereka meletakkan rakyat sebagai prioritas utama mereka. Tagline 

tersebut berusaha mengafirmasi masyarakat bahwa selama ini Demokrat merupakan partai 

yang mengakomodasi kepentingan rakyat. Sesuai dengan ideologi partai Demokrat yaitu 

Nasionalis. Sementara, ‘AHY capres 2024’ merupakan sebuah langkah politik yang dimiliki 

oleh partai Demokrat untuk mempersiapkan AHY dalam pemilihan umum 2024 (John,  

2018). Kata ‘Utamakan’ merupakan judgement positif dalam kalimat tersebut, karena kata 

tersebut menandakan bahwa partai Demokrat memiliki prioritas dalam agenda politik mereka 

yaitu rakyat (White, 2002).  

Selain sosok AHY terdapat pula sosok SBY dalam baliho tersebut. AHY terlihat 

menghadapkan tubuhnya langsung mengarah ke spectator, sementara SBY menghadapkan 

tubuhnya mengarah ke AHY. Kedua sosok tersebut menggunakan pakaian yang sama yaitu 

kemeja berwarna putih dibalut dengan jas berwarna hitam. SBY mengenakan dasi berwarna 

merah dan AHY mengenakan medali dan tanda kepangkatan militer di dada kirinya. Kedua 

tokoh menunjukkan sisi tubuh yang sama yaitu dari atas pinggang menuju kepala (Angle 

yang dibuat menggunakan far personal distances dengan tatapan mengarah kedepan atau 

menuju spectator). AHY menggunakan frontal angle untuk menunjukkan bahwa spectator 

dekat dengan dirinya. Sementara SBY menggunakan oblique angle untuk menunjukkan 

bahwa AHY merupakan bagian dari AHY. Warna yang digunakan yaitu Putih, Biru, Hitam, 

dan Merah. Warna yang diberikan menunjukkan perbedaan didalam baliho tersebut. warna 

Biru untuk menunjukkan warna partai democrat. Warna Hitam dan Putih dikontraskan untuk 

menunjukkan suatu citra elegan dan kharismatik bagi AHY. Dalam baliho tersebut AHY 

dicitrakan memiliki relasi yang cukup dekat spectator (medium angle juga dipergunakan 

untuk menunjukkan bahwa antara spectator dan AHY memiliki kedekatan  (Harrison, 2003).
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(Sumber : Koleksi penyusun) 

No Conjunction Clause Ellipsis Process 

1  Berjuang Bersama Untuk 

Rakyat 

Process    Circ : Range 

 Actor Material 

2  Keluarga Besar Udin Center 

Satu Komando Mendukung 

Kang Anton DPR RI 

Process  

 

Senser Relational 

 

 

3  2019 Lanjutkan 

Circ: Time 

  

4  Kami Kenal Senser Mental 
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Process 

5  Kami Pilih 

Process  

Actor Material 

6  DPR RI Satu Komando 

Bersama Ketua Umum Udin 

Center Kang Udin Saputra, SH 

Process 

Carrier Relational 

 

H. Anton Sukartono Suratto caleg partai Demokrat. Lahir di Bandung, 15 Maret 1974. Ia 

pernah menjabat sebagai anggota komisi X DPR RI pada periode 2014-2019. Meski sempat 

tersandung kasus Ijazah palsu pada tahun 2018, ia tetap maju dan mencalonkan diri sebagai 

calon legislatif di tahun 2019. 

Dalam balihonya Anton menggunakan slogan ‘Berjuang bersama untuk rakyat’, ‘Keluarga 

besar Udin center satu komando mendukung kang Anton DPR RI’, ‘2019 lanjutkan, kami 

kenal kami pilih’, ‘DPR RI satu komando bersama ketua umum Udin center kang Udin 

saputra, SH’. ‘Berjuang bersama untuk rakyat’ merupakan proses material dimana kalimat 

tersebut merupakan sebuah upaya pembuktian untuk menjelaskan bahwa Anton telah 

berjuang bersama untuk kepentingan rakyat. Sementara kata ‘untuk rakyat’ dalam kalimat 

tersebut merupakan judgement positif dimana Anton berusaha mengafirmasi bahwa usaha 

politik mereka dilakukan untuk spectator.  

Dalam kalimat ‘DPR RI satu komando bersama ketua umum Udin center kang Udin saputra, 

SH’ merupakan proses mental. Kata ‘Mendukung’ dalam kalimat tersebut juga merupakan 

judgement positif yang bermakna sebagai suatu sikap politik yang dinyatakan oleh Udin 

center terhadap calon legislatif yang juga merupakan bentuk dukungan kepada Anton. 

Namun, kata ‘DPR RI satu komando bersama..’ menjelaskan bahwa Udin saputra memiliki 

keterkaitan dengan Anton sebagai caleg. Hal tersebut menjelaskan bahwa Udin merupakan 

masalah dan Anton adalah solusi. Udin dapat diasosiasikan sebagai relawan Anton. Hal 

tersebut bertujuan untuk membangun dukungan menggunakan nilai elektoral masing-masing 

tokoh yaitu Anton dan Udin. Peran relawan juga merupakan hal yang sangat penting dalam 

pemilu legislatif. Tapsell (2015) berargumentasi bahwa peran relawan merupakan suatu hal 

yang sangat penting. Dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta tahun 2012 silam, Jokowi 

membangun dukungan relawan yang sangat kuat. Peran Jokowi Ahok sosial media volunteer 
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(JASMEV) dalam upaya memenangkan Jokowi Ahok dalm pilgub sangat signifikan. Jokowi 

memperoleh 53,82% suara, sementara Foke-Nara 46,18% suara. Hasil signifikan tersebut 

membawa Jokowi dan Ahok menjadi gubernur dan wakil gubernur Jakarta di tahun 2012. 

Dalam balihonya Udin menunjukkan oblique angle. Hal tersebut menunjukkan kedekatan 

atau keterkaitan antara kedua tokoh tersebut. Anton dan Udin menggunakan far close angle 

(Udin disebelah kiri menghadap kearah kanan untuk menandakan keterkaitan dengan Anton, 

sementara Anton  menghadap ke kiri sebagai sosok yang kemudian menerima menjadi 

sebuah solusi). Tatapan kedua sosok tersebut mengarah langsung ke spectator (dalam hal ini 

kedua RP melihat spectator sebagai tanda kedekatan terhadap spectator (Harrison, 2003). 

Warna yang terdapat dalam baliho menunjukkan warna dominan Biru, serta Merah dan Putih 

sebagai bendera Indonesia. Warna Biru diasosiasikan sebagai partai Demokrat dan warna 

Merah Putih diasosiasikan sebagai bendera Indonesia. Penggunaan bendera Merah Putih 

dapat diasosiasikan untuk membentuk identitas Nasionalis. 

 

 

(Sumber : Koleksi penyusun) 
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No Conjunction Clause Ellipsis Process 

1  Jendral Kami Bangga 

Senser 

 Phenomenon Mental 

2  Berjuang Bersamamu 

Process     Circ : Range 

 Material 

 

 

 

Hj. Umi Kulsum merupakan caleg Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Lahir di Grobogan, 10 

Januari 1973. Dirinya aktif di beberapa organisasi Islam yaitu ketua Fatayat Muslim, 

Amphuri, dan Kesturi. Dirinya mencalonkan sebagai Anggota DPRD Dapil 6 Jakarta Timur.  

Dalam balihonya Kulsum menggunakan slogan “JENDRAL!!!, Kami bangga, berjuang 

bersamamu…!!!” yang merupakan proses mental dan material. Terdapat kalimat ungkapan 

“kami bangga” yang merupakan sebuah ungkapan atau pernyataan. Sementara, kata 

“Jendral” merujuk kepada salah satu pasangan calon presiden yaitu Prabowo Subianto yang 

berlatar belakang militer. ‘Kami’ sebagai senser tidak jelas apakah merupakan pendukung 

ataupun masyarakat secara luas. Namun, penggunaan kata ‘kami’ dapat diasosiasikan 

menjadi sebuah ajakan dan bukan pengakun. Jika menggunakan kata ‘kita’ maka senser 

menjelaskan bahwa hanya segelintir orang yang memiliki rasa bangga. Sementara, kata 

‘bangga’ menyatakan bahwa terdapat sebuah affect terhadap seluruh masyarakat bahwa 

mereka mempunyai emosi berupa sebuah kebanggaan dalam mendukung sang Jenderal, yaitu 

Prabowo Subianto (Martin, White:2005). Hal tersebut merupakan sebuah reaksi emosional 

karena PKS merupakan partai pendukung Prabowo – Sandi dalam pemilihan presiden 2019. 

Maka wajar bila Kulsum memberikan sebuah afirmasi kepada spectator mengenai 

pandangan dirinya terhadap calon presiden yang PKS usung dengan harapan bahwa hal 

tersebut juga membentuk ikatan emosi yang sama oleh spectator.  

Purdey (2016) menjelaskan bahwa keterlibatan Prabowo Subianto sebagai salah satu oligarki 

di Indonesia mendapatkan tantangan yang sulit. Rekam jejak Prabowo yang diisukan sebagai 

pelanggar HAM menghalangi dia dalam merebut kekuasaan. Dalam baliho tersebut terdapat 

sebuah ajakan bahwa mendukung Prabowo merupakan sebuah kebanggaan. Hal tersebut 

dilakukan untuk memberikan kesan emosional kepada spectator.  Tapsell (2018) 

menjelaskan bahwa peran media sangatlah penting terhadap pembentukan citra politik 
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terutama kandidat presiden. Prabowo dan Jokowi memiliki dukungan yang kuat dari masing-

masing relawan. Upaya menciptakan kedekatan antara pendukung dan kandidat bukan lagi 

melalui sebatas program kerja yang disampaikan, tapi juga sebagai sebuah emosi yang 

dibangun sehingga visi misi dan program tidak lagi penting. Ikatan emosi yang kuat akan 

memberikan perspektif baru mengenai kebenaran dan hal tersebut sangat penting dilakukan 

untuk membangun gerakan pendukung yang masif dan loyal, terutama dalam era post-truth. 

Terdapat tiga tokoh dalam baliho tersebut yaitu Prabowo Subianto, Sandiaga Uno, dan calon 

legislatif dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yaitu Hj. Umi Kulsum. Dalam baliho tersebut, 

Kulsum menatap langsung kearah spectator beserta dua tokoh lainnya yaitu Prabowo dan 

Sandiaga (hal tersebut dilakukan untuk menciptakan kedekatan atau keterikatan antara 

Kulsum dengan spectator). Sementara PR memunculkan kesan yang lebih intim atau dekat 

dengan masyarakat (dengan menggunakan close personal distance angle dimana Kulsum 

menunjukkan bagian tubuh mulai dari pundak hingga kepala). Kulsum juga menggambarkan 

kedekatan dan mengafirmasi bahwa dirinya merupakan bagian dari masyarakat (dengan 

menggunakan frontal angle). Posisi Kulsum berada di tengah dan diantara sosok Prabowo 

dan Sandiaga (untuk menunjukkan bahwa Kulsum sebagai pesan inti dan sosok disekitarnya 

berkaitan dengan dirinya). Posisi Prabowo dan Sandiaga sebagai capres dan cawapres 

menghadap kearah Kulsum untuk menunjukkan kedekatan atau sebagai simbol bahwa 

Kulsum merupakan bagian dari kedua tokoh tersebut.  Warna Hitam dan Kuning 

mendominasi baliho tersebut. Warna tersebut diasosiasikan sebagai warna dari partai 

pendukung calon legislatif tersebut yaitu PKS yang merepresentasikan Kulsum merupakan 

bagian dari partai politik tersebut. 
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(Sumber : Koleksi penyusun) 

 

No Conjunction Clause Ellipsis Process 

1  Ikhtiar Bersama Untuk Jaktim 

Bahagia 

Process   Circ : Goal  

 Actor Material 

 

H. Andy Azisi Amin lahir di Sumbawa, 29 September 1965 merupakan calon legislatif yang 

berasal dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Dirinya mencalonkan sebagai anggota legislatif 

DPRD DKI Jakarta bersama H. Nasdiyanto yang lahir di Jakarta 19 Februari 1967. Keduanya 

merupakan anggota DPP PKS. 
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Dalam balihonya Andy dan Nasdiyanto menggunakan slogan “Ikhtiar bersama untuk Jaktim 

bahagia”. Ikhtiar merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab yang berarti berusaha atau 

berjuang. Kata ‘Ikhtiar’ merupakan bentuk graduation force yang berarti penggunaan kata 

tersebut termasuk dalam kiasan. Dalam Bahasa Indonesia terdapat padanan kata serupa yaitu 

‘usaha’ dan ‘berusaha’. Penggunaan diksi Ikhtiar dapat diasosiasikan sebagai bagian ideologi 

partai pengusung. Fossati (2019) berargumentasi bahwa Partai Keadilan Sosial merupakan 

partai partai Islam. Keterlibatan pemilih berdasarkan agama sangat tinggi di Indonesia. 

Bahkan, agama telah mempengaruhi berbagai kebijakan domestik dan internasional yang 

dimiliki Indonesia.  

Upaya untuk menarik pemilih Islam dapat dilakukan dengan menyampaikan slogan Islam 

dalam kampanye. PKS merupakan partai Islam yang cukup besar. Pada tahun 2014, PKS 

mendapat suara sebesar 6,7% atau sekitar 8.480.204 pada pemilihan legislatif menyaingi 

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang mendapat 6,5% atau sebesar 8.157.488 yang  juga 

merupakan partai Islam. Besarnya dukungan terhadap partai Islam merupakan suatu 

keuntungan bagi partai berbasis agama. Dengan menggunakan diksi dan narasi agama, hal 

tersebut diyakini dapat mengafirmasi pemilih untuk memberikan dukungan politik terhadap 

partai tersebut.  

Dalam balihonya Andy dan Nasdiyanto menunjukkan posisi tubuh yang tidak simetris. 

Nasdiyanto memposisikan tubuhnya kearah Andy. Sementara Andy memposisikan tubuhnya 

kearah spectator. Nasdiyanto menunjukkan kesan keterkaitan terhadap Andy, namun Andy 

tidak memiliki keterkaitan terhadap Nasdiyanto (Andy menggunakan frontal angle sementara 

Nasdiyanto memiliki oblique angle). Nasdiyanto yang berada di sebelah kanan merupakan 

sebuah isu. Sementara Andy yang berada di sebelah kiri merupakan solusi dari upaya mereka 

yaitu Jaktim bahagia (Harrison, 2003, p. 56). Warna Putih dan Kuning merupakan warna 

dominan dalam baliho tersebut. Warna tersebut adalah representasi partai politik pengusung 

caleg yaitu PKS. Terdapat simbol Bulan Sabit dalam logo PKS yang dapat diaosiasikan 

sebagai lambang partai Islam.  
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(Sumber : Koleksi penyusun) 

No Conjunction Clause Ellipsis Process 

1  Saatnya Sekarang Cerdas  

Process     Circ : Time 

 Mental 

2  Memilih Wakil Rakyat  Material 

 

  Hj. Yora Lovita E. Haloho merupakan caleg dari partai Gerindra. Ia merupakan ketua 

umum himpunan pengusaha pribumi (HIPPI), Sulawesi Utara (2006-2011), dan ketua 

departemen pengadaan jasa partai gerakan Indonesia Raya (2012-2017). 

Dalam balihonya Yora memiliki slogan “Saatnya sekarang cerdas memilih wakil rakyat” 

yang merupakan proses mental yang merupakan sebuah ajakan terhadap masyarakat 

(spectator) untuk memilih wakil rakyat secara cerdas. “Saatnya sekarang” menunjukkan 

sebuah kegentingan bahwa masyarakat harus sadar dan memahami pilihan politiknya mulai 

saat ini. Hal tersebut juga mengafirmasi bahwa terdapat ketidakcerdasan masyarakat dalam 

memilih wakil rakyatnya pada periode sebelumnya. Wakil rakyat dapat diasosiasikan sebagai 
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anggota parlemen di DPR, MPR dan DPD walaupun dalam frasa tersebut tidak dijelaskan 

secara rinci dan dapat juga diasosiasikan terhadap presiden dan wakil presiden sebagai 

perwakilan rakyat di tingkat eksekutif. Kata ‘cerdas memilih’ merupakan sebuah judgement 

positif yang merupakan bagian dari upaya Yora mengafirmasi spectator agar memperhatikan 

pilihannya dalam pemilihan umum 2019. Namun, pesan tersebut tidak memiliki kaitan 

dengan Yora, karena tidak ada bentuk afirmasi bahwa Yora  menjelaskan bahwa ia 

merupakan  pilihan yang ‘cerdas’. judgement tersebut datang dari Yora dan hanya berupa 

sebuah himbauan. 

Dalam baliho tersebut Yora menatap suatu objek dan tidak mengarah ke spectator (tindakan 

tersebut gagal memberi kesan dekat antara spectator dan Yora). Namun, jika dilihat dari angle 

yang ditunjukkan Yora berusaha mengafirmasi bahwa dirinya merupakan sosok yang dekat 

dengan spectator (Yora memperlihatkan frontal angle dengan didukung oleh image act 

tersenyum). Yora memiliki rasio terhadap ruang cukup besar dalam baliho untuk 

menunjukkan arti penting atau pesan utama yang ingin disampaikan dalam baliho tersebut 

yaitu dirinya sebagai calon legislatif. Ia juga menambahkan gambar Prabowo Subianto – 

Sandiaga dalam baliho tersebut sebagai representasi Capres – Cawapres. Posisi mereka 

berada di pojok kanan atas dan bertujuan untuk meningkatan posisi elektoral Yora sebagai 

calon legislatif. Warna yang ditunjukkan dalam baliho tersebut yaitu Putih dan Merah yang 

memberikan representasi terhadap partai pengusung Yora yaitu Gerindra. Warna putih dapat 

diasosiasikan dengan sebagai simbol keikhlasan dan ketulusan. Warna Merah dapat 

diasosiasikan dengan lambang keberanian dan jiwa patriotisme. Merah dan Putih adalah 

simbolisasi bendera Republik Indonesia. Penggunaan bendera Republik Indonesia dalam 

baliho merupakan upaya untuk menunjukkan citra Nasionalis. 
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(Sumber : Koleksi penyusun) 

No Conjunction Clause Ellipsis Process 

1  Yang punya suara? Rakyat 

Process 

Carrier Relational 

2  Bos-nya siapa? Rakyat 

Process 

Carrier Relational 

3  Nggak nurut Rakyat? Pecat 

Process 

Carrier Relational 

 

Dalam balihonya Yora menggunakan slogan “Yang punya suara? Rakyat”, “Bos-nya siapa? 

Rakyat”, “Nggak nurut rakyat? Pecat”. Ketiga kalimat tersebut memiliki proses relasional 

dan terdapat kata “Rakyat” sebagai carrier. Dalam masing-masing frasa tersebut, kata Rakyat 

merupakan carrier yang jika ditulis ulang menjadi ‘Rakyat yang punya suara, Rakyat bos-

nya, Pecat (jika) nggak nurut rakyat’. Kata ‘Yang punya’ merupakan attitude judgement 
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untuk menandakan kuasa yang dimiliki oleh rakyat terhadap calon legislatif yang akan 

dipilih. Kata ‘Bos-nya..’ dan ‘Nggak nurut..’ yang merupakan judgement bahwa rakyat 

adalah pemilik kekuasaan tertinggi dan wakil rakyat justru merupakan orang yang dipilih 

untuk bekerja melayani rakyat. Kata rakyat setidaknya tiga kali diulang dalam keseluruhan 

frasa. Penggunaan kata rakyat dapat diasosiasikan dengan ideologi politik Nasionalis (Kata 

rakyat diulang untuk memberikan penekanan terhadap pesan yang ingin disampaikan bahwa 

calon legislatif tersebut merupakan tokoh nasionalis dan populis).  Ideologi tersebut juga 

sejalan dengan partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) yaitu Nasionalis. Terdapat dua logo 

partai Gerindra dalam baliho tersebut. Yang pertama berada di pojok kiri atas dan yang 

lainnya berada di dalam gambar surat suara. Dikutip dari laman partai Gerindra, makna 

lambang partai Gerindra yakni garis hitam dengan latar berwarna putih dalam logo partai 

tersebut bermakna kesucian dan keikhlasan. Kemudian, burung Garuda yang terdapat dalam 

logo tersebut merupakan simbolisasi kemakmuran yang menghadap ke kanan sebagai 

simbolisasi keberanian dalam bersikap dan bertindak.  

 

Sosok Prabowo Subianto, Sandiaga Uno, dan Habib Rizieq juga berada di dalam Baliho. 

Yora berada disebelah kiri sementara ketiga tokoh lainnya berada didalam satu bingkai dan 

berada disebelah kanan. Posisi tubuh dan tatapan Yora menghadap langsung ke spectator 

seolah ingin mengafirmasi citra dirinya sebagai seorang yang tegas dan serius dalam baliho 

tersebut (Yora tidak tersenyum melainkan hanya menatap spectator). Hal serupa juga 

diperlihatkan oleh ketiga tokoh lainnya. Yora berusaha memberikan kesan intim dan rasa 

dekat terhadap spectator (dengan menggunakan far personal distance). Yora juga 

menggunakan medium angle untuk menunjukkan kesetaraan identitas dengan spectator  

(Yora menunjukkan posisi horizontal kepada spectator baik dalam pandangan maupun posisi 

tubuh. (Harrison, 2003, p. 56)).  

Yora digambarkan sebagai given atau yang membawa nilai sementara ketiga tokoh disebelah 

kiri (Prabowo, Sandiaga, Habib Rizieq) digambarkan sebagai solusi. Kendati citra positif 

ingin disampaikan oleh Yora, namun posisi atau ruang yang ada pada baliho justru 

menempatkan Yora sebagai bagian dari isu dengan memposisikan dirinya di sebelah kiri. 

Warna yang diberikan dalam baliho tersebut yaitu warna Putih, Merah, dan Hijau. Warna 

tersebut diasosiasikan sebagai warna partai politik pengusung yaitu Gerindra. Sementara 

warna hijau diasosiasikan sebagai warna representasi umat islam disertai dengan tokoh Habib 
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rizieq dalam baliho tersebut. Ketiga tokoh tersebut yaitu Prabowo, Habib Rizieq, dan 

Sandiaga berada dalam satu bingkai yang menandakan bahwa ada keterkaitan antara ketiga 

tokoh tersebut. Keterkaitan ketiga tokoh tersebut merupakan bentuk afiliasi dalam dukungan 

suara terhadap pemilihan presiden 2019. Vedi R.H, Richard (2019) menjelaskan bahwa 

Prabowo – Sandiaga terafiliasi dengan kelompok Islamists yaitu sebutan terhadap komunitas 

Islam garis keras. Kelompok Islamists tersebut juga secara terang-terangan memberi 

dukungan terhadap Prabowo – Sandiaga dan salah satu tokoh penting yang terlibat adalah 

Habib Rizieq yang merupakan ketua Front Pembela Islam (FPI).  

Dari beberapa baliho diatas ditemukan bahwa sosok Prabowo – Sandi sebagai calon presiden 

dan calon wakil presiden memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap kondisi politik 

di Indonesia terutama kaitannya dengan suara pemilih di dalam pemilihan presiden 2019. 

Keterkaitan tersebut terbangun bahkan sebelum masa pencalonan dimulai, yaitu pada saat 

pemilihan gubernur DKI Jakarta pada tahun 2017. Residu Pilpres di tahun 2014 ketika 

Prabowo subianto bersama Koalisi Merah Putih gagal merebut kursi eksekutif ikut terbawa 

bersama residu pemilihan gubernur DKI Jakarta pada tahun 2017. Dalam pemilihan presiden 

2019, kekuatan sejumlah organisasi Islam semakin menguat terutama di kubu Prabowo. 

Sejumlah organisasi Islam seperti Front Pembela Islam (FPI), PA 212, Muhammadiyah turut 

menyatakan dukungan kepada Koalisi Adil Makmur. Sejumlah upaya dilakukan organisasi 

Islam untuk meraih dukungan umat Islam salah satunya dengan cara melaksanakan Ijtima’ 

Ulama yang hasil putusannya yaitu memberikan dukungan terhadap pasanga calon presiden 

dan wakil presiden dari kubu 02 yaitu Prabowo – Sandi. Selain dukungan yang diberikan 

kepada Prabowo – Sandi, sejumlah relawan juga memberikan sumbangan kepada Prabowo – 

Sandi sebagai dana kampanye bagi kubu 02. Selain dukungan, tuduhan juga diberika kepada 

kubu Prabowo bahwa mereka didukung oleh organisasi Islam garis keras seperti FPI yang 

giat mengusung konsep negara Khilafah. Namun, pernyataan itu dibantah oleh kubu 02 

dengan menyampaikan bahwa tidak isu tersebut tidak relevan dengan memperhitungkan 

sosok Prabowo sebagai tokoh Nasionalis.  

Tapsell (2015) menjelaskan bahwa peran relawan dan media merupakan suatu hal yang 

sangat penting dalam politik di Indonesia. Prabowo berusaha membangun kedekatan dan 

keterikatan politik dan emosional dengan para pendukungnya. Meski kubu Prabowo diterpa 

isu mengenai Islam radikal yang mengelilingi koalisinya, namun hal tersebut tidak 

mennyurutkan niat relawan. Berbagi kalangan termasuk simpatisan Prabowo – Sandi datang 

dalam berbagai kesempatan kampanye untuk memberikan bantuan berupa sumbangan uang. 
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Beberapa tokoh agama dan Ulama juga memberikan dukungan politik dan emosional kepada 

kubu Prabowo.  

Tidak heran jika citra politik Prabowo – Sandi sangat kuat di masyarakat terutama di tataran 

akar rumput. Hal inilah yang dimanfaatkan oleh para calon legislatif dalam meraih dukungan 

dari masyarakat. Nilai electoral yang dimiliki oleh Prabowo – Sandi ternyata juga memberi 

dampak kepada para calon legislatif. Beberapa calon legislatif yang berada dalam Koalisi 

Adil Makmur turut menampilkan tokoh Prabowo – Sandi dalam baliho mereka. Hal tersebut 

dilakukan untuk meningkatkan suara electoral bagi calon legislatif tersebut. Mereka 

menampilkan Prabowo – Sandi dalam baliho mereka untuk memberikan suatu afirmasi 

kepada masyarakat bahwa nilai-nilai dan elektabilitas Prabowo-Sandi dapat membantu 

mereka. Selain sisi elektoral, hal ini juga terkait dengan kondisi keuangan kubu Prabowo. 

Sebelumnya, mereka mereka menyatakan bahwa Koalisi Adil Makmur tidak memiliki 

ongkos politik yang cukup. Hal ini juga merupakan bagian dari kampanye politik agar 

kedekatan para pemilih dengan tokoh yang mereka pilih dapat terbangun.  

Dalam baliho calon legislatif pengusung Prabowo – Sandi, banyak sekali 

disampaikan isu-isu mengenai Nasionalisme, Agama, dan Kesejahteraan. Hal tersebut 

menjadi fokus utama bagi kubu Prabowo dan merupakan senjata utama atas serangan yang 

dilancarkan oleh kubu Prabowo terhadap kubu Jokowi. Selain itu, idelologi masing-masing 

partai politik juga disampaikan dalam baliho masing-masing calon legislatif. Beberapa partai 

seperti Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyampaikan 

ideologi partai mereka sebagai partai Religius dalam baliho masin-masing calon legislatif. 

Sementara partai politik lainnya seperti Demokrat, Gerindra juga menyampaikan ideologi 

partai politik sebagai partai Nasionalis dengan menggunakan kata rakyat, dan perjuangan 

sebagai bentuk ekspresi Nasionalisme. 
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Bab 6. Kesimpulan dan Saran 

A. Kesimpulan 

Menjawab dua pertanyaan penelitian yakni: 

1. Sejauhmana lingkup iklan baliho melalui bahasa samar pencitraan caleg, capres-

cawapres Pemilu 2019 merepresentasikan potensi tindak ‘penyesatan’ secara tekstual 

terhadap orang/komuter yang memandang baliho terkait isu kepemimpinan, 

religiositas, politik karakter dan platform politik dalam wacana kontestasi dan sintesis 

aliran politik nasionalis/Islam? 

2. Bagaimana mekanisme scaffolding pengonstruksian citra terjadi hingga baliho 

mencerminkan kontestasi dan sintesis aliran politik nasionalis/Islam dalam kerangka 

isu kepemimpinan, religiositas, politik karakter dan platform politik capres-cawapres 

serta caleg (citra caleg beranyam dalam pencitraan politik capres-cawapres kubu 

caleg)? 

 

Mekanisme scaffolding pengonstruksian citra terkait dengan isu isu kepemimpinan, 

religiositas, politik karakter dan platform politik tercermin dalam struktur tekstual 

baliho. Dalam struktur tersebut terdapat teks visual dan tulis yang mengindikasikan 

isu kepemimpinan, religiositas, politik karakter dan platform politik dalam wacana 

Pemilu 2019. Wacana ini merepresentasikan proliferasi kontestasi dan sintesis aliran 

politik Nasionalis/Islam. 

     

Analisis teks visual baliho capres-cawapres dan caleg kubu Jokowi-Ma’ruf Amin dan 

Prabowo Subianto-Sandiago Uno melalui lensa sosial semiotik dapat disimpulkan 

bahwa  pengunaan atribut visual, seperti peci, baju putih, sarung, jilbab, jas, imaji 

kepulauan nusantara, tokoh-tokoh panutan kubu, warna parpol, angle, pembagian 

spasial, bendera merah putih, logo parpol, kertas suara, bacaan doa dalam Islam 

(seperti Bismillahirrahmanirrahim dan In sha Allah, digunakan oleh kubu Jokowi 

untuk menunjukkan sisi relijiusitasnya kendati mereka mewakili kubu nasionalis) 

digunakan  capres-cawapres dan caleg kedua belah kubu untuk menunjukan afirmasi 

visual politik untuk merepresentasikan isu kepemimpinan, religiositas dan politik 

karakter (kubu Jokowi mengusung tema kepemimpinan yang populis, pluralis serta 

religious mellui saturasi warna hijau, putih, baju kemeja putih, jas safari dan sarung, 

gambar kepulauan nusantara, logo partai, warna parpol pendukung, close-up angle, 
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medium angle dan frontal angle. Sedangkan kubu Prabowo mencitrakan diri secara 

visual sebagai sosok (ultra?) nasionalis, populis, namun didukung oleh kelompok 

“Islam” melalui atribut visual berupa jas hitam, bendera merah putih, warna parpol 

pendukung, jilbab, lambing parpol,  close-up angle, medium angle dan frontal angle).  

 

Sedangkan platform politik lebih banyak direpresentasikan melalui teks tulis baik 

dalam bentuk nominalisasi yang berkonotasi kontradiktif (kubu Jokowi), misalnya 

tanah untuk rakyat, maupun klausa yang didominasi proses material, relasional dan 

mental yang bertujuan untuk menyampaikan pesan politik (kubu Prabowo), terkait 

kekayaan alam Indonesia yang melimpah, ajakan untuk cerdas memilih 

(mengindikasikan bahwa bila memilih kubu Jokowi, maka pemilih dianggap 

melakukan tidak tidak cerdas), ataupun klaim pribadi caleg yang memproklamirkan 

diri sebagai “ibu rakyat”. Indikasi positive judgement dalam teks tulis di kubu 

Prabowo (misalnya “Jenderal, kami bangga berjuang bersamamu”) mengarah pada 

self-proclamation yang mengandung afeksi berupa kebanggaan sekaligus penilaian 

positif atas perjuangan tokoh panutan. Namun pada saat yang bersamaan hal tersebut 

juga menunjukkan upaya hiperbolisasi penyanjungan politik yang mengarah pada 

pemujaan yang berlebihan atas tokoh panutan tersebut. 

 

Melalui lensa teori language evaluation and sistem transitivitas, analisis teks tulis 

dalam baliho kedua kubu ditemukan bahwa evaluative lexis yang digunakan 

didominasi oleh penggunaan domain “attitude” berupa judgement, yakni pilihan kata 

yang mengindikasikan social/ethical sanction, baik yang bersifat positif ataupun 

negative. Penggunaan dua oposisi biner ini digunakan tidak selalu mengindikasikan 

penilaian positif/negatif, namun mengalami signifikansi terbalik dalam level 

konotasi.   

 

Penggunakan diksi afeksi digunakan untuk salah satunya menunjukkan aksi 

glorifikasi tokoh panutan bersamaan dengan pengunaan proses relasional, mental dan 

material. Proses relasional digunakan tidak hanya sekedar merelasikan caleg/capres-

cawapres dengan atribut tertentu atau mengidentifikasi mereka dengan entitas yang 

berkonotasi dengan aliran politik Islam/Nasionalis. Hal tersebut juga secara 

bersamaan mengindikasikan disposisi politik mereka yang direpresentasikan mellui 

upaya pendefinisian (melalui proses relasional) dan kemudian dicoba untuk 
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ditanamkan ke dalam diri spectator secara visual melalui proses mental. Proses 

material digunakan untuk tidak sekedar menyatakan aksi, tetapi yang lebih penting 

lagi merepresentasikan contoh aksi yang berkorelasi langsung dengan kontestasi dan 

sintesis aliran Islam/Nasionalis. Hal ini juga bisa dilihat sebagai residu politik pada 

Pilpres tahun 2012, 2014, dan Pilgub DKI Jakarta tahun 2017 turut menjadi 

penyumbang bagi pertarungan pada Pilpres 2019. Citra politik Jokowi yang dianggap 

sebagai sosok populis dan merakyat serta citra Prabowo sebagai tokoh militeristik 

juga masih menjadi hal utama dalam pemilihan presiden 2019. 

 

B. Saran  

Pada tahun pertama penelitian ini hanya memfokuskan diri pada tahapan analisis 

struktural bahasa kampanye iklan politik luar luar (baliho) capres-cawapres dan caleg 

dari kedua belah kubu. Analisis ini membutuhkan kajian post-struktural guna melihat 

lebih tajam ketidakstabilan makna, sehingga kontradiksi dalam upaya mensintesiskan 

aliran politik Islam/Nasionalis dari kedua belah kubu terlihat sangat terang 

dikarenakan kontestatsi aliran dalam upaya menyintesiskan dalam wacana Pancasila 

menjadi suatu keniscayaan.  

 

Penelitian lapangan sendiri akan dilaksanakan pada tahun kedua untuk melihat aspek 

produksi dan konsumsi baliho. Analisis praktik diskursif ini sangat penting guna 

melihat tidak hanya hal yang melatarbelakangi proses produksi dan konsumsi baliho 

terkait bahasa kampanye yang digunakan, tetapi juga memetakan hal-hal yang 

mempengaruhi disposisi pemilih.   
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https://katadata.co.id/berita/2019/03/05/dukungan-nu-untuk-jokowi-menguat-muhammadiyah-beralih-ke-prabowo
https://katadata.co.id/berita/2019/03/05/dukungan-nu-untuk-jokowi-menguat-muhammadiyah-beralih-ke-prabowo
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Lampiran 3. Justifikasi Anggaran Penelitian   

 

No Jenis Pengeluaran Biaya yang Diusulkan (Rp) 

1. Gaji dan upah  Rp.- 

2. Bahan habis pakai dan 

peralatan  

Rp. 6.000.000,- 

3. Perjalanan  Rp. 6.000.000,- 

4.  Lain-lain: penyusunan 

instrument, ujicoba dan 

validasi instrument,  
publikasi, seminar, laporan 

Rp. 48.000.000,- 

Jumlah Rp.  60.000.000,- 
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Lampiran 4. Jadwal Penelitian 

a. Tahun pertama 

No. Kegiatan 
Bulan ke 

4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Penelusuran literatur         

2 Pembuatan dan pengembangan instrument textual         

3 Uji coba dan validasi instrumen tekstual         

4 Analisis tekstual          

5 Pengolahan analisis         

6 Pembuatan artikel dan diseminasi         

7 Pembuatan laporan         

b. Tahun kedua 

No. Kegiatan 
Bulan ke 

4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Penelusuran literatur         

2 Pembuatan dan pengembangan instrument teks produksi dan konsumsi dan perundang-

undangan 
        

3 Uji coba dan validasi instrumen teks produksi dan konsumsi          

4 Analisis teks produksi dan konsumsi          

5 Pengolahan analisis teks produksi dan konsumsi          

6 Pembuatan artikel dan diseminasi         

7 Pembuatan laporan         

c. Tahun ketiga 

No. Kegiatan 
Bulan ke 

4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Penelusuran literatur         

2 Pembuatan dan pengembangan instrument review perundang-undangan dan peraturan 

terkait  
        

3 Uji coba dan validasi instrumen          

4 Analisis perundang-undangan dan peraturan terkait         

5 Pengolahan analisis          

6 Pembuatan artikel dan diseminasi         

7 Pembuatan laporan         
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Lampiran 5. Biodata Peneliti 

Riwayat Hidup Peneliti 

A. Identitas Diri 

1 Nama Lengkap (dengan 

gelar) 

Eva Leiliyanti, Ph.D 

2 Jabatan Fungsional Lektor 

3 Jabatan Struktural Koordinator Prodi 

4 NIP/NIK/Identitas lainnya  197605052002122002 

5 NIDN 0005057602 

6 Tempat dan Tanggal Lahir Jakarta/ 5 Mei 1976 

7 E-mail eleiliyanti@unj.ac.id 

8 Nomor Telepon/HP 081399102350 

9 Alamat Kantor UNJ, Kampus A, Gedung O, Lantai 2, Jl. 

Rawamangun Muka Jaktim 

10 Nomor Telepon/Faks 0214896706/faks: 0214896706 

11 Lulusan yang telah 

dihasilkan 

S-1 = 75 orang; S-2 = ...orang; S-3 = ...orang 

12 Mata Kuliah Yang Diampu  1. Research on English Language and 

Literature 

12 Mata Kuliah Yang Diampu  

2. Media Discourse 

3. Introduction to Cultural Studies 

4. Grammar in Discourse 

5. Literary Criticism 

 

B. Riwayat Pendidikan 

 S-1 S-2 S-3 

Nama Perguruan 

Tinggi 

Universitas 

Padajadjaran 

Universitas 

Indonesia 

Edith Cowan 

University 

Bidang Ilmu Sastra Inggris Sastra Inggris Media and Cultural 

studies 

Tahun Masuk-Lulus 1994-1999 2001-2004 2010-2013 

Judul Skripsi-Tesis-

Disertasi 

Penyajian Tokoh 

Perempuan Tertindas 

dalam Novel Abad 

ke-19 

Konstruksi Identitas 

Perempuan dalam 

Majalah 

Cosmopolitan 

Representation and 

Symbolic Politics: An 

Analysis of Billboard 

Advertising in the 

Legislative Assembly 

Election of 2009 

Nama 

Pembimbing/Promotor 

Aquarini Priyatna, 

Ph.D 

Prof. Dr. Sapardi 

Djoko Damano 

Associate Prof Dr. 

Rod Giblett, 

Dr. Dennis Wood 

C. Pengalaman Penelitian 

(Bukan Skripsi,Tesis maupun Disertasi) 

mailto:leiliyanti@unj.ac.id
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No Tahun Judul Penelitian Pendanaan 

Sumber* Jml (Juta Rp) 

1.  2012 Political Billboards as Mobile 

Market of Key Political Figures’ 

Branding 

Mandiri 10 

2.  2014 Sintesis dan Pertarungan Politik 

Tanda dalam konstruksi Pencitraan 

Tokoh Panutan Parpol Pemenang 

pemilu 2009 Beraliran Nasionalisme 

Melalui Baliho dalam Diskursus 

Politik Berbasis Pancasila: Sebuah 

Analisis Semiotika Sosial 

PNBP 12.5 

3.  2014 Diskursus Poskolonial Indonesia 

dalam Child of All Nations dan Anak 

Semua Bangsa: Sebuah Studi Wacana 

Kritis 

PNBP 12.5 

4.  2014 Pembelajaran Sastra Bandingan 

Inggris-Indonesia Berbasis 

Multikultural sebagai Upaya 

Menumbuhkan Nilai Kebangsaan 

Mandiri 5 

5.  2015 The Significance of Multicultural 

Education in Building Student 

Characters Through Examining The 

Syllabus of Introduction to Cultural 

Studies 

Mandiri 5 

6.  2015 Produksi, Kontruksi dan Konsumsi 

Berita MetroTV 

PNBP 15 

7.  2015 Reading the Image of Islam in the 

Aftermath of the Attack towards 

Charlie Hebdo’s Office  

in The New York Times and Al 

Jazeera  

 

Mandiri 5 

8.  2015 Representasi Diskursus Pancasila 

dalam Gadis Pantai Karya Pramoedya 

Ananta Toer 

 

Mandiri 5 

9.  2015 Pemosisian Bahasa, Sastra, Kajian 

Budaya dan Media: Sebuah Kajian 

(Pembelajaran?) Interdisipliner 

Mandiri 5 

10.  2016 Pola Bahasa Konstruksi Citra Islam 

dalam Berita Media Online Barat dan 

Timur 

PNBP 20 

11.  2016 Strategi Pemberdayaan Waria 

seniman Ludruk dalam Program 

Penanggulangan HIV/AIDS di 

Surabaya dan Mojokerto 

DIKTI 100 

12.  2016 Kritik Sosial dan Negosiasi terhadap 

Modernisitas: Kajian atas Narasi 

Mandiri 5 
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Drama Ludruk karya Budaya 

Mojokerto 

13.  2016 Konstruksi Kecantikan Di Media 

Sosial Blog  

PNBP 15 

14.  2017 The Language of Religious 

Tolerance and Political Publicity 

Approaching the Gubernatorial 

Election of DKI Jakarta in the Social 

Media 

 

Mandiri 5 

15.  2017 Usulan Acuan Kebijakan Partisipasi 

Publik dalam Kampanye Politik di 

Media Sosial 

DIKTI 65 

16.  2017 Religious, Ethnic and Political 

Discursive Contestation in Aksi Bela 

Islam from the Pespective of The 

Guradina, The New York Times and 

The Wall Street Journal 

Mandiri 5 

17.  2017 Nationalist and Islamic/st (?) 

Discursive Contestation of Joko 

Widodo’s Image in Social Media 

Mandiri 5 

18.  2018 Usulan Acuan Kebijakan Partisipasi 

Publik dalam Kampanye Politik di 

Media Sosial 

DIKTI 140 

*Tuliskan sumber pendanaan baik dari skema penelitian DIKTI maupun dari sumber 

lainnya.  

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir. 

No Tahun Judul Pengabdian Kepada 

Masyarakat  

Pendanaan 

   Sumber* Jml (Juta Rp) 

1. 2017 Penyusunan Panduan Guru 

Berprestasi Nasional 

DIKDAS 2 

2. 2017 Penilian INOBEL DIKDAS 2 

3. 2017 Penilaian Buku non Teks Puskurbuk 3 

4. 2017 Penyusunan Instrumen OGN DIKDAS 2 

5. 2017 Pelatihan Penulisan Brosur Wisata 

Bagi Siswa SMK Pariwisata 

Belitung untuk Mengembangkan 

Potensi Budaya dan Pariwisata 

Belitung 

PNBP 5 

6. 2016 Validasi Naskah UN Bahasa Inggris 

Tingkat SMP dan SMA 

Puspendik 4 

7. 2015 Penyusun soal debat Bahasa Inggris 

Nasional Tingkat SMK  

Dir. SMK 3 

8. 2015 Juri Lomba Debat Nasional Bahasa 

Inggris Tingkat SMK 

Dir. SMK 3.5 
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9. 2015 Pelatih Pembekalan Persiapan 

Festival dan Lomba Seni Siswa 

Nasional SMP 

Dinas 

Pendidikan dan 

Kebudayaan 

Riau 

8 

10. 2015 Uji Kompetensi Guru P4TK Bahasa 7 

11. 2014 Tim Penilai Buku Teks Pelajaran 

Bahasa Inggris 

BSNP 4 

12. 2014 Validasi naskah UN Bahasa Inggris 

Tingkat SMP 

Puspendik 2 

13. 2014 Pelatihan Instruktur/ToT Bahasa 

Inggris  

Diknas 

Pendidikan 

Aceh 

4 

14. 2014 Penilaian Bahan Ajar Kurikulum 

Pendidikan Khusus (SMALB) 

Dikmen 5 

15. 2014 Juri Lomba Debat Bahasa Inggris Dikbud 

direktorat SMK 

3 

16. 2013 Juri Lomba Debat Bahasa Ingris Dikbud 

direktorat SMK 

3 

17. 2013 Instruktur PLPG UNJ 6 

18. 2010-2012 Pembuatan Modul Program Induksi 

Guru Pemula  

Dikbud 10 

19. 2010-2012 Sosialisasi Program Induksi Guru 

Pemula 

Dikbud 20 

*Tuliskan sumber pendanaan baik dari skema pengabdian kepada masyarakat DIKTI 

maupun dari sumber lainnya. 

 

 

  

E. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal Dalam 5 Tahun Terakhir 

No Judul Artikel Ilmiah Nama Jurnal Volume/ 

Nomor/Tahun 

1 Transcoding Wacana Konstruksi 

dan Kontestasi Citra Jokowi dan 

Prabowo dalam Media Sosial pada 

Masa Kampanye Pilpres 2014 

 

Mozaik Humaniora Vol. 17 No. 2 Edisi 

Juli-Desember 

2017.  

2 The Language of Religious 

Tolerance and Political Publicity 

Approaching the Gubernatorial 

Election of DKI Jakarta in the 

Social Media 

 

Harmoni 15 (3), 7-19/2016 

3 Pembongkaran Eksistensi Berlapis  

dalam Peeling karya Peter Carey 
 
 

Atavisme 19 (1), 1-14/2016 
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4 Encoding Berita MetroTV Mozaik Humaniora 15 (1), 29-43/2015 

5 Representation and Symbolic 

Politics in Indonesia: Billboard 

Advertising in the 2009 

Legislative Assembly Elections 

Crossroads, University of 

Queensland, Australia 

Vol. 6, Issue 2, 2013 

F. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) dalam 5 Tahun Terakhir 

No Nama Pertemuan 

Ilmiah/Seminar 

Judul Artikel Ilmiah Waktu dan Tempat 

1. 

International Conference on the 

Rise of Asia 

Religious and Political 

Public Sentiment on Social 

Media 

Le Havre Universite, 

Perancis, 14-16 

Maret 2018 

2 

International Seminar on 

Languages,Literature,Arts and 

Education (ISSLAE) 

Instilling Cultural 

Competences on Senior 

High School Student 

Through Learning 

Analytical Exposition 

Writing 

UNJ, 5-6 September 

2018 

3. 

Annual Civic Education 

Conference : Strengthening 

National and Global 

Responsibilities Through Civic 

Education 

A Proposed Model To 

Teach Pancasila As A 

Philosophical System in 

School And University 

Bandung, 27 – 28 

April 2018 

4. 
International Conference on 

Literature XXVI 

Reading Six Narrations of 

The Psychosexual 

Development of Disabled 

Character in R.J.Palacio’s 

Wonder 

Bengkulu, 28-30 

September 2017 

 

5. International Conference on 

Media Studies 

Nationalist and Islamic/st 

(?) Discursive Contestation 

of Joko Widodo’s Image in 

Social Media 

Sintok, Malaysia, 2-4 

Mei 2017 

6. 

The First International 

Conference on Education, 

Languages and Arts (ICELA) 

Religious, Ethnic and 

Political Discursive 

Contestation in Aksi Bela 

Islam from the Pespective 

of The Guradina, The New 

York Times and The Wall 

Street Journal 

UNJ, 17-18 Mei 

2017 

7. 
Sastra Humanitas : Konsep dan 

Praktik Pemaknaan 

Gambaran Disabilitas dalam 

Novel Wonder Karya 

August Pullman  

Yogyakarta,2017 

8. 
Seminar Sastra, Budaya, dan 

Perubahan Sosial 

Kritik Sosial dan Negosiasi 

terhadap Modernisitas: 

Kajian atas Narasi Drama 

Universitas Kristen 

Petra, Surabaya 9-10 

November 2016 
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Ludruk karya Budaya 

Mojokerto 

 

9. 

International Conference on 

Social and Political Sciences 

Explaining Religious 

Radicalism and Political 

Violence: Towards Nation-

State Building 

Reading the Image of Islam 

in the Aftermath of the 

Attack towards Charlie 

Hebdo’s Office  

in The New York Times and 

Al Jazeera  

 

UIN, 8-9 September 

2015 

10. 

Seminar Internasional Sastra 

Bandung 2015 Sastra Kita: 

Dulu, Kini dan Nanti 

Representasi Diskursus 

Pancasila dalam Gadis 

Pantai Karya Pramoedya 

Ananta Toer 

 

Bandung, 7-8 

Oktober 2015 

11. 

National Seminar Framing 

Student Character through 

Educative Interaction in 

English Class 

The Significance of 

Multicultural Education in 

Building Student Characters 

Through Examining The 

Syllabus of Introduction to 

Cultural Studies 

Universitas 

Muhammadiyah 

Jember, 28 Mei 2015 

12. 

Seminar Kebangsaan Universiti 

Brunei Darussalam dan 

Univeristas Negeri Jakarta 

Bahasa sebagai 

Representasi Sistem Kelas 

dalam Anak Semua Bangsa 

dan Child of All Nations: 

Sebuah Studi Wacana Kritis 

UNJ, 12 Januari 

2015 

13. Pembelajaran Bahasa (Bahasa 

Indonesia, Bahasa Daerah, 

Bahasa Asing) dan Sastra 

dalam Kurikulum 2013 

Pembelajaran Sastra 

Bandingan Inggris-

Indonesia Berbasis 

Multikulturalisme Sebagai 

Upaya Menumbuhkan Nilai 

Kebangsaan 

UNJ, 12 Juni 2014 

14. Indonesia Council Open 

Conference 

Representation and 

Symbolic Politics in 

Indonesia: an Analysis of 

Billboard Advertising in the 

2009 Elections for the 

Legislative Assembly  

The University of 

Western Australia, 

27-28 September 

2011 

15. Perspective on Power 

Conference 

Representation and 

Symbolic Politics in 

Indonesia: an Analysis of 

Billboard Advertising for 

the Legislative Assembly 

Election of 2009 

The University of 

Queensland 

Australia, 23-25 

November 2011 

16. The 3rd International 

Conference “Urban Mobility: 

Its Impacts on Socio-cultural 

and Health Issues” 

Political Billboards as 

Mobile Market of Key 

Political Figures’ Branding 

UNAIR, 7-8 

Desember 2012 
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G. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir 

No Judul Buku Tahun Jumlah 

Halaman 

Penerbit 

1. English in Business Discourse (dalam 

proses cetak) 

2014 104 UNJ Press 

2. Introduction to Poetry 2017 Forthcoming UNJ Press 

H. Peroleh HKI dalam 10 Tahun Terakhir 

No Judul/Tema HKI Tahun Jenis Nomor P/ID 

1. Karya Tulis The Production and 

Consumption of Political and Religious 

Hate Speech in The 2014 Presidential 

Election Indonesia 

2018 Artikel 
Surat Pencatatan 

Ciptaan No. 

000122525 

2. Usulan acuan kebijakan partisipasi 

publik dalam kampanye politik di media 

sosial 

2018 Usulan 

acuan 

kebijakan 

Surat Pencatatan 

Ciptaan No. 

000128215 

3. Kampanye Dalam Pemilihan Presiden 2018 Naskah 

drama 

Surat Pencatatan 

Ciptaan No. 

000129480 

I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya dalam 5 

tahun Terakhir 

No Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial 

Lainnya Yang Telah Diterapkan 

Tahun Tempat 

Penerapan 

Respon 

Masyarakat 

1. Kebijakan Program Induksi Guru 

Pemula 

2010-2012 Seluruh 

Indonesia 

Positif  dan 

Mendukung 

J. Penghargaan dalam 10 Tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau institusi 

lainnya). 

No Judul Penghargaan  Institusi Pemberi 

Penghargaan 

Tahun 

1.   U.S. State Department Scholarship 

for U.S. Department Summer Institute 

On Contemporary America Literature 

U.S. State Department 2007 

2. Beasiswa Studi Lanjut DIKTI 2010 DIKTI 2010-2013 
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Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat 

dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidak-

sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima risikonya. Demikian biodata ini saya 

buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Penelitian 

Kompetitif Pascasarjana.   

Jakarta, 18 April  / 2019   

Pengusul,  

 

 

Eva Leiliyanti, Ph.D.  

NIP. 197605052002122002 
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Lampiran 6. Surat Pernyataan Originalitas Penelitian Oleh Peneliti Yang Ditandatangan 

Basah Tinta Biru 
 

  KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI 

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA 

PASCASARJANA 
Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jl. Rawamangun Muka Jakarta, Timur 13220  

Telp. (021) 4721340, Fax (021) 4897047, website: http://pps.unj.ac.id, e-mail: tu.pps@unj.ac.id 

 

 

 

    

  SURAT PERNYATAAN PENELITI 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama   : Eva Leiliyanti, Ph.D 

NIDN   : 0005057602 

Pangkat/Golongan : IIIC/Penata 

Jabatan Fungsional : Lektor 

Alamat   : Taman Kenari Nusantara, Jl. Ranah Melayu VI/6 

dengan ini menyatakan bahwa proposal penelitian saya dengan judul “Rekomendasi Kebijakan 

Publik Bahasa Kampanye Iklan Politik Luar Ruang Caleg dan Capres-Cawapres Pemilu 2019 

”, yang diusulkan dalam skim penelitian kompetitif pascasarjana untuk tahun anggaran 2019 

bersifat original dan belum pernah dibiayai oleh lembaga/sumber dana lain.  

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya 

bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan 

seluruh biaya penelitian yang sudah diterima ke kas negara.  

 
Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya. 

 

Mengetahui 

Wakil Direktur 1, 

 

 

 

Prof. Dr. Ivan Hanafi, M.Pd.  

NIP. 196005231987031001 

 

Peneliti 

 

 

 

Eva Leiliyanti, Ph.D 

NIP. 197605052002122002 
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Lampiran 7  Surat Pernyataan Peneliti Tentang Kesediaan Memperoleh Satu Publikasi di 

jurnal Nasional, Junal Internasional Bereputasi atau Dua Publikasi di Proseding 

Internasional Bereputasi 
 

  KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI 

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA 

PASCASARJANA 
Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jl. Rawamangun Muka Jakarta, Timur 13220  

Telp. (021) 4721340, Fax (021) 4897047, website: http://pps.unj.ac.id, e-mail: tu.pps@unj.ac.id 

 

 

 

 

SURAT PERNYATAAN PENELITI 

Yang bertanda tangan di bawah ini:  

Nama    :  Eva Leiliyanti, Ph.D.  

NIP / NIDN   : 197605052002122002/0005057602  

Pangkat / Golongan  : Penata/IIIc  

Jabatan Fungsional  : Lektor  

Alamat   :Taman Kenari Nusantara, Jl Ranah Melayu VI/6, Nagrak, Gn.  

                                      Putri, Kab. Bogor 16967  

Dengan ini menyatakan bahwa peneliti bersedia memperoleh Surat Pernyataan Peneliti 

tentang Kesediaan memperoleh satu publikasi di jurnal internasional terindeks Scopus atau 

dua publikasi di prosiding internasional bereputasi terindeks Scopus yang diterbitkan pada 

tahun berjalan.   

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidak sesuaian dengan pernyataan ini, maka saya 

bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan 

seluruh biaya penelitian yang sudah diterima ke kas negara.   

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.  

Mengetahui,  

Direktur Pascasarjana                                                                   Peneliti,  

 

 

 

Prof. Dr. Ilza Mayuni, M.A                                                           Eva Leiliyanti, Ph.D. 

NIP. 195906221986022001                                                              NIP. 197605052002122002 
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