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MOTTO 

 

 

Permulaan hikmat adalah takut akan TUHAN. 

(Amsal 9:10) 

 

Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan 

dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan 

Allah dari awal sampai akhir. 

(Pengkhotbah 3: 11) 

 

Terkadang Tuhan membiarkan kita berjalan dalam pekatnya kegelapan agar terang 

kasih-Nya dapat terpancar melalui kita menerangi kegelapan itu. Seperti sebuah lilin 

yang tidak akan tampak nyalanya di bawah sinar matahari tetapi akan dapat 

menerangi kegelapan sebuah ruang. 

(Peneliti) 
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ABSTRAK 

 

DIAN PUTRI TRISNAWATI. D0204049. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNS Jurusan 
Ilmu Komunikasi. PERSEPSI MASYARAKAT SURAKARTA TERHADAP IKLAN PARTAI 
GERINDRA DI TELEVISI PERIODE DESEMBER 2008-MARET 2009. 
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Iklan partai politik merupakan salah satu bentuk komunikasi politik. 
Keberadaannya menjelang Pemilu 2009 menjadi sangat familiar ataupun tidak asing bagi 
rakyat Indonesia. Iklan partai politik hadir dalam keseharian masyarakat seperti layaknya 
iklan barang ataupun jasa komersial yang sejak dari dahulu memborbardir masyarakat. 
Iklan partai politik telah berkembang di Indonesia mulai pada tahun 1999. Pada tahun 
2004, seiring dengan mulai dilakukannya pemilihan presiden secara langsung di 
Indonesia, iklan partai politik pun berkembang secara pesat, dan pada tahun 2009, iklan 
partai politik bermunculan layaknya jamur di televisi masyarakat. Salah satu partai yang 
gencar melakukan iklannya, khususnya melalui media televisi adalah Partai Gerindra 
yang bahkan sudah mulai beriklan pada akhir tahun 2008. Dengan latar belakangnya 
sebagai sebuah partai baru, Partai Gerindra berhasil menaikkan popularitasnya dengan 
iklan ini. Hal ini berdasarkan beberapa hasil survei Pemilu, diantaranya adalah survei 
Lembaga Survei Indonesia. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sebenarnya persepsi 
masyarakat secara umum, kalangan akademisi dan praktisi periklanan hingga kalangan 
Partai Gerindra sendiri mengenai iklan Partai Gerindra yang ditayangkan di televisi 
sebelum masa Pemilihan Caleg 2009. 

Penelitian ini termasuk dalam penelitian eksploratif kualitatif karena sifatnya 
yang ingin menggali suatu permasalahan. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan 
adalah indeph interview atau wawancara mendalam. 

Populasi dari penelitian ini adalah masyarakat Surakarta secara umum, 
kalangan akademisi dan praktisi, serta kalangan Partai Gerindra dengan pengambilan 
sampel secara purposif. 

Dari penelitian ini diperoleh data bahwa iklan Partai Gerindra yang ditayangkan 
di televisi bagi tiga kategori responden tersebut merupakan suatu iklan yang menarik, 
fenomenal, berbeda dengan iklan partai politik yang lain dan berdampak bagi viewer/ 
audience dari iklan tersebut. Walaupun juga terdapat beberapa faktor berbeda yang 
melatarbelakangi persepsi masing-masing kategori responden tersebut. 

Dari hasil analisis penelitian ini diperoleh kesimpulan yaitu persepsi baik 
masyarakat umum, kalangan akademisi dan praktisi ataupun kalangan Partai Gerindra 
dipengaruhi oleh latar belakang responden dan faktor intern dari iklan partai politik itu 
sendiri, yaitu konsep atau materi iklan, cara penyampaian iklan, tokoh yang menjadi 
endorser iklan, dan audio visual iklan. 

 

 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



ABSTRAK 

 

DIAN PUTRI TRISNAWATI. D0204049. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNS Jurusan 
Ilmu Komunikasi. PERSEPSI MASYARAKAT SURAKARTA TERHADAP IKLAN PARTAI 
GERINDRA DI TELEVISI PERIODE DESEMBER 2008-MARET 2009. 

 

Political party advertising is one of the political communication forms. The 
existence of this political party advertising nearby the 2009 election became so familiar 
for the Indonesia people. Political party advertising appears in daily life society just like 
as commercial goods or service advertising which have been attack people since long 
time ago. Political party advertising has developed in Indonesia since 1999. In 2004, 
hand in hand with the start of direct presidential election was held in Indonesia, political 
party advertising has increased rapidly, and in 2009, political party advertising appears 
like a fungus in people’s television. One of party that doing many political party 
advertising, especially in television is Gerindra, which start to advertise since the end of 
2008. With it’s background as the new party, Gerindra has successfully arise it’s 
popularity with it’s political party advertising. This fact based on the results from some 
of election research, which one of them is the result that came from Lembaga Survei 
Indonesia. 

This research is head for knowing how the perceptions of common people, the 
academician and advertising practitioner and also the perception of  Gerindra’s people 
by it’s self  about Gerindra’s political party advertising which ha  

 

BAB I 

Pendahuluan 

 

A. Latar Belakang 

Setelah mengalami reformasi hingga sekarang, citra periklanan politik di 

Indonesia mulai tumbuh sejalan dengan kebebasan politik, dan sistemasi sasaran 

serta konsep iklan pada masa kampanye pemilu masih terus berkembang mencari 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



polanya. Gema reformasi menciptakan kebebasan informasi yang menjadikan 

beragam media, cetak maupun elektronik, menjadi sarana efektif dalam 

berkampanye, dan inilah hal yang baru bagi dunia perpolitikan Indonesia, yaitu 

berkampanye melalui iklan politik yang disiarkan pada media massa khususnya 

televisi. 

Periklanan politik merupakan sebuah wahana yang menarik dalam 

berkampanye karena merupakan media kampanye yang diatur penggunaannya. 

Hampir semua partai politik (parpol) melakukan kampanye periklanan untuk 

mempersuasi khalayak sasaran dengan melalui media massa. Kampanye 

periklanan pada media massa ini biasanya dilakukan oleh pihak partai politik 

melalui media cetak atau surat kabar, radio ataupun televisi. 

Media cetak memang mempunyai keunggulan dan efektivitas dalam 

kemampuannya memuat informasi dan iklan lebih terperinci dan tidak terbatas 

durasi waktu. Namun, agar pesan tersebut sampai ke sasaran terdapat kendala 

yaitu media cetak hanya dapat dibaca oleh mereka yang membelinya saja, 

sedangkan radio dan televisi yang dapat memberikan informasi dengan cuma-

cuma. 

Pada  media radio, informasi yang terkirim hanya mengandalkan pesan 

yang bisa didengar (audio) dengan kelebihannya adalah pendengar yang 

terspesialis, tersegmentasi, serta pesan yang bisa menjangkau lapisan terbawah 

dalam masyarakat, terutama pedesaan. Radio juga sangat mudah dibawa kemana 

saja. 
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Televisi sebagai sarana periklanan mempunyai kelebihan yang dapat 

menarik masyarakat karena tidak hanya menyampaikan pesan secara audio saja, 

namun juga secara visual. Pesannya lebih mudah terekam dalam benak pemirsa 

karena terdapat efek visual, apalagi jika dalam konsep dan eksekusinya tepat dan 

menarik serta ditayangkan berkali-kali. 

Pemilu 2004 telah membuktikan bahwa periklanan, khususnya pada 

televisi menjadi bagian dari komunikasi politik dengan beragam fungsi. Partai 

politik dan kandidat politik mengharapkan mereka dapat mempengaruhi dan 

menjaring pemilih, dan bagi masyarakat dengan hak pilih, mereka berharap bisa 

mendapatkan informasi sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan pilihan. 

Menurut Jacques Seguela (Setiyono, 2008: 7), ahli kreatif dari Perancis 

yang pernah menangani kampanye Francois Miterrand dalam pemilihan presiden, 

kampanye periklanan merupakan bagian dari upaya demokrasi. Dalam konteks 

ini, demokrasi adalah kebebasan untuk memilih. Melalui iklan, masyarakat 

dapat mengetahui lebih banyak mengenai suatu produk atau ide yang dapat 

dipilih. Di banyak negara, iklan memang terbukti efektif dan efisien 

melakukan komunikasi massa.  

Namun, iklan politik juga tak jarang mendapat kritikan pedas dan 

pandangan sinisme dari masyarakat ataupun praktisi. Effendi Gazali menilai 

bahwa beberapa iklan politik pada pemilihan calon presiden tahun 2004 

merupakan wujud dari communication without substance.(komunikasi tanpa 

isi). Dia mencontohkan salah satu motto calon presiden kala itu yang berbunyi 

”Bersama Kita Bisa”, yang kemudian dapat dipertanyakan dengan:”Bisa apa?”. 
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Informasi merupakan nyawa dari komunikasi politik dan yang terpenting adalah 

suatu iklan politik mengandung satu informasi yang menarik dan penting. 

Informasi yang diberikan tersebut juga harus tajam dalam hal menciptakan 

perbedaan kandidat yang diusungnya dengan kompetitor (Setiyono, 2008: xiii). 

Iklan politik juga haruslah public interest (kepentingan publik). Maksudnya 

adalah apakah dibalik cerlang gemilang dan riuh rendah iklan-iklan politik 

tersebut ada manfaat yang dapat dipetik oleh publik (Setiyono, 2008: 7). 

Menurut A. M . Adhy Trisnanto dalam Suara Merdeka, 28 Mei 2005, 

pesan iklan politik selama ini cenderung hanya mengedepankan nomor 

peserta atau sosok tokoh tertentu. Fenomena yang semakin sulit untuk 

dihindarkan adalah tokoh-tokoh politik tidak lebih sebagai komoditas alias 

barang-barang yang diperdagangkan. Jika status pembeli pada iklan produk biasa 

bernama konsumen, maka predikat pembeli iklan politik dinamakan konstituen. 

Namun, relasi yang menghubungkan kedua jenis iklan itu tetaplah sama, yakni 

jalinan produsen dengan konsumen atau seller dengan buyer. Ditengarai, hal 

tersebut merupakan akibat dari pembatasan waktu kampanye. Waktu yang 

(teramat) pendek menjadi kendala untuk memasarkan gagasan peserta. Akibatnya 

tidak jelas tersampaikan, alasan kenapa masyarakat harus memilih partai atau 

tokoh tertentu itu. 

Hal ini pun dinyatakan oleh pernyataan Douglas Kellner yang berasal 

dari University of Californis at Los Angeles dalam artikelnya pada International 

Journal of Communication 3 (2009) 715-741, yang berjudul Barack Obama and 

Celebrity Spectacle. 
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“In the contemporary era of media politics, image and media 
spectacle have played an increasingly important role in presidential 
politics and other domains of society. With the increasing 
tabloidization of corporate journalism, lines between news, 
information and entertainment have blurred, and politics has become 
a form of entertainment and spectacle. Candidates enlist celebrities in 
their election campaigns and are increasingly covered in the same 
way as celebrities, with tabloidized news obsessing about their private 
lives. In this context, presidential candidates themselves become 
celebrities and are packaged and sold like the products of the culture 
industry.” 

 
Pernyataan-pernyataan di atas memperkuat pendapat Setiyono yang 

menyatakan terdapat dua pendekatan dalam kategori iklan ini, yaitu iklan dengan 

pendekatan figur, seperti yang dilakukan oleh PDI-P dengan Megawati pada 

pemilu 2004 dan pendekatan gagasan yang dapat ditemui dalam iklan Partai 

Keadlian Sejahtera (PKS), Partai Republik ataupun partai-partai baru yang 

tokohnya bukan merupakan aset utama sehingga kurang bisa ditonjolkan pada 

pemilu 2004 (Setiyono, 2008: 26). Pendekatan yang terakhir ini dapat ditemukan 

dalam salah satu versi iklan PKS hanya menayangkan dokumentasi kepedulian 

PKS dalam membantu korban berbagai bencana di tanah air. PKS sepertinya 

hendak menunjukkan karya nyata dan bukti, bukan janji (Setiyono, 2008: 107). 

Pendekatan-pendekatan tersebut juga bisa digunakan untuk menghasilkan persuasi 

yang lebih kuat. 

Terlepas dari pendekatan yang digunakan dalam iklan partai politik ini 

dapat disimpulkan bahwa iklan partai politik bertujuan untuk menjual dalam 

konteksnya melekat di benak khalayak sasaran yang ditujukan 

menggerakkan pilihan mereka saat pencoblosan. Pesan komunikasi di sini 

harus relevan, benar, dan tepat dalam arti kata pesan haruslah berangkat 
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dari kekuatan dan aset utama suatu partai. Segi visual dan naskah untuk 

pengeksekusian suatu pesan yang hendak disampaikan sangatlah penting 

dalam iklan parpol ini karena iklan kategori ini tidak hanya bersaing dengan 

iklan parpol lain namun juga dengan iklan produk komersil. 

Rhenald Kasali (1992: 82-86), mengungkapkan bahwa seseorang 

mengambil keputusan bertindak manakala mampu melewati lima tahap. Tahap 

yang paling awal dilalui adalah perhatian (attention). Selanjutnya, setelah 

khalayak memberikan perhatian, yang menjadi pertanyaan apakah seseorang itu 

punya ketertarikan (interest). Sampai di sini, masih berlanjut, apakah seseorang 

itu punya minat (desire). Keyakinan (conviction) menjadi faktor keempat dan jika 

pemilih sudah yakin, pasti dijamin pemilih itu akan memberikan dukungan suara. 

Dukungan diwujudkan dalam tahap kelima, yakni tahap tindakan (action). Karena 

itu, memang untuk meraup dukungan suara tidaklah cukup bermodal iklan belaka. 

Diperlukan cara-cara lain dalam mewujudkan bangunan keyakinan pemilih. 

Tetapi, iklan yang menarik bisa mencapai tahap ketiga. Iklan dalam posisi 

keputusan memilih berada di tahap awal. 

Jadi pintu pengenalan akan sebuah partai politik dapat dilakukan 

secara efektif dengan iklan, karena iklan setidaknya adalah cermin dari nilai 

yang ditawarkan kandidat yang bermanfaat bagi pemilih untuk 

mempertimbangkan keyakinannya. 

 

Iklan Partai Politik dan PEMILU 2009 
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Menjelang pemilu 2009, iklan partai politik telah marak beredar di 

sejumlah media massa, khususnya televisi. Partai politik pun kembali memulai 

pertarungan mereka dengan mengeluarkan sejumlah iklan. Bukan hanya partai 

besar yang menggunakan iklan sebagai alat kampanye, namun partai kecil pun 

turut serta pula. 

. Iklan parpol yang mulai muncul pada pertengahan tahun 2008 hingga 

menjelang masa Pemilu 2009 memang tidak jauh berbeda dengan iklan sejenis 

yang menggema pada kampanye 2004, namun pada saat ini iklan tersebut mulai 

menawarkan isi yang lebih kreatif dengan durasi yang lebih lama dan 

penggambaran visi misi partai 

Bertolak belakang dengan pokok pikiran Al Ries mengenai menurunnya 

kapasitas periklanan, pada kampanye pemilu 2009 dunia marketing politik 

Indonesia sepertinya malah menerapkan semboyan The Rise of Advertising, The 

Fall of Public Relation (Mix: Marketing Extra, 2009: 36). Terbukti hingga awal 

Februari 2009, terdapat 7 partai yang bersaing secara gencar dalam iklan televisi, 

yaitu Partai Gerindra, PDIP, Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Hanura, PAN, 

dan PKS bahkan dari ketujuh partai politik tersebut terdapat dua partai baru, yaitu 

Partai Hanura dan Partai Gerindra. 

Pada Pemilu 2009 ini para politisi Indonesia mulai memborbardir 

masyarakat dengan iklan untuk menarik simpati massa secara instan dan 

meninggalkan strategi pengerahan massa seperti pada Pemilu-Pemilu sebelumnya. 

Iklan partai-partai tersebut tidak hanya dibuat dengan satu atau dua versi seperti 

yang dapat ditemukan pada kampanye Pemilu 2004, namun  terdapat beberapa 
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versi bahkan Partai Gerindra sebagai partai baru memproduksi iklan hingga 

belasan versi. 

Dengan semakin berkembangnya periklanan politik di Indonesia ini, 

maka turut bermunculan pula para konsultan politik non-partisan atau yang sering 

disebut dengan electioneer profesional dari luar partai seperti dikutip Akhmad 

Danial dari Thurber dan Nelson (Danial, 2009; xxv). Pada tataran strategis, 

mereka berperan dalam penentuan dan pelaksanaan strategi dan taktik kampanye 

tertentu, yang salah satunya adalah taktik deliberate priming yang banyak 

dijalankan beberapa tahun terakhir ini. 

Pada taktik deliberate priming, para electioneer pada intinya melakukan 

tiga hal utama yaitu menentukan isu-isu yang dinilai penting oleh segmen 

calon pemilih (biasanya berdasar jajak pendapat), membuat analisis 

penentuan isu yang paling menguntungkan, serta merekayasa citra 

kontestan sesuai isu persoalan yang dipilih, merancang pesan dan simbol 

yang diperlukan,ataupun juga merencanakan pemanfaatan media. Semua hal 

tersebut dilakukan agar calon pemilih terfokus pada isu yang telah dilekatkan pada 

kontestan (Danial, 2009: xxvii). 

 

Silent Revolution dan Iklan Partai Politik 2009 

Lembaga Survei Indonesia (LSI) dalam surveinya “SILENT 

REVOLUTION” KAMPANYE, KOMPETISI CALEG, DAN KEKUATAN 

PARTAI MENJELANG PEMILU 2009, yang diadakan pada Oktober 2008 

(lsi.or.id) menunjukkan bahwa peran media massa banyak menggantikan peran 
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parpol dalam menjangkau calon pemilih. Munculnya media televisi sebagai media 

utama penyebaran informasi politik dan sebagai media persuasi paling masif 

dengan konsep-konsep para electioneer profesional, membuat partai semakin 

kehilangan relevansi sebagai saluran sosialisasi politik. Jadi dengan kata lain, 

terjadi silent revolution yang merupakan revolusi diam-diam yang sedang 

terjadi dalam kompetisi antar partai di Indonesia dengan medium 

pemanfaatan media massa. 

Dalam survei tersebut media massa membentuk memori pemilih secara 

umum. Secara berurutan, iklan televisi jauh lebih berpengaruh pada memori 

pemilih; diikuti kemudian oleh alat sosialisasi non-media (spanduk, poster, dll); 

baru kemudian oleh suratkabar dan akhirnya radio. Di samping itu, kredibilitas 

media massa juga lebih tinggi dibandingkan dengan lembaga-lembaga politik. 

Dengan demikian, informasi yang datang dari iklan politik di media bisa pula 

dianggap pemilih sebagai informasi yang patut. 

Dalam survei yang dilakukan oleh LSI disebutkan pula bahwa terdapat 

kelunturan pengaruh partai-partai lama dan besar, dan mulai menguatnya 

dukungan terhadap partai baru yang memperkenalkan diri terhadap masyarakat 

melalui iklan. Silent revolution ternyata membuktikan efektivitas beriklan tadi  

dengan Gerindra, sebagai partai baru yang menampilkan diri sebagai kekuatan 

yang kompetitif sementara partai baru lainnya yang tidak mempunyai iklan gagal 

dalam segi popularitas (lsi.or.id). 

Survei nasional putaran IV Reform Institute juga menyatakan bahwa 

iklan televisi menjadi faktor eksternal teratas yang memengaruhi pilihan pemilih 
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Dari 2.520 responden yang disurvei, 35,11 persen di antaranya menyatakan iklan 

televisi sangat memengaruhi pilihan mereka untuk memilih salah satu partai. 

(Inggried Dwi Wedhaswary, Kompas.com: 2009). 

 

Iklan Partai Gerindra yang Fenomenal 

Gerindra merupakan sebuah partai baru yang diresmikan pada detik-detik 

terakhir menjelang penutupan pendaftaran partai oleh KPU. Partai ini merupakan 

partai baru yang berani tampil mengusung tokohnya sebagai seorang calon 

presiden selain Partai Hanura dan seringkali tampil di media massa sebagai partai 

koalisi partai besar seperti PDIP ataupun Golkar. Partai ini juga merupakan 

sebuah partai yang dapat memposisikan diri sebagai partai papan tengah walaupun 

merupakan partai baru. (Bambang Setiawan, kompas.com: 2009) 

Dalam berbagai survei, partai ini muncul sebagai golongan partai yang 

mempunyai tingkat awareness cukup tinggi pada masyarakat,  baik dalam survei 

partai secara keseluruhan ataupun calon presiden yang diusung. Partai Gerindra, 

sebagai sebuah partai baru, yang bahkan belum genap berusia satu tahun pada 

tahun 2009, tahun diadakannya Pemilu, telah mampu mempunyai tingkat 

awareness yang tinggi dalam masyarakat. Sekali lagi dari data survei nasional 

putaran IV Reform Institute, sebanyak 26,66 persen responden menyatakan 

menyukai iklan Gerindra, satu tingkat di bawah respon masyarakat terhadap iklan 

Partai Demokrat dengan 28,33 persen dan Golkar 9,75 persen. Sedangkan iklan 

politik PKS yang kerap menjadi kontroversi, hanya disukai sekitar 6 persen 
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responden. Hal itu diungkapkan peneliti Reform Institute Kholid Novianto. 

(Inggried Dwi Wedhaswary, kompas.com: 2009)  

Akhirnya, pada Pemilu Legislatif April 2009 kemarin Gerindra bahkan 

menduduki peringkat delapan besar nasional untuk hasil perolehan suaranya yang 

dihitung secara quick count oleh berbagai lembaga survei mengalahkan partai 

lama seperti PBB. Gerindra berhasil memperoleh suara sebanyak 4,40%. 

(Sumber: KPU Last Update : Sabtu , 18/04/2009 , 17:41 WIB) 

Fakta ini sangatlah menarik, terutama untuk mengetahui bangunan 

persepsi yang telah diciptakan partai ini pada masyarakat. Persepsi merupakan inti 

ilmu komunikasi, sedangkan penafsiran adalah inti persepsi. John R. Wenburg 

dan William W. Wilmot mendefinisikan pesepsi sebagai cara organisme memberi 

makna (Sobur, 2003:446). Dalam Komunikasi politik, persepsi khalayak terhadap 

tokoh politik tertentu bisa dibangun lewat berbagai cara, salah satunya dengan 

pemasangan iklan politik. Salah satu tujuan iklan politik berupa reklame adalah 

membangun kredibilitas tokoh politik. Jalaluddin Rakhmat menilai, persepsi 

khalayak tentang sifat komunikator sebagai faktor utama dalam membentuk citra 

tentang kredibilitas (Rakhmat, 2001: 257). 

Menurut Firmanzah, penulis buku Marketing Politik, popularitas 

Gerindra naik karena iklan Gerindra yang di-drive dari ketepatan konten dan 

strategi iklan politiknya. Tema yang diangkat Gerindra menarik. Bahwa yang 

diangkat bukan tema tentang sisi modern masyarakat, tapi persoalan aktual di 

lapangan, seperti ditampilkan anak SD yang berlari di ladang membawa layang-

layang. Melalui iklan itu, kita seolah-olah sedang menyaksikan Si Doel Anak 
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Betawi. Menurutnya, Gerindra sangat cerdas dalam mengemas iklan. 

(jurnalkomunikasi.com: 2009). 

Periklanan politik yang dalam konteks ini adalah iklan partai politik, 

bertujuan untuk mempengaruhi masyarakat dalam membangun sebuah pencitraan 

terhadap partai politik yang diiklankan. Dengan berbagai hasil survei dan 

perolehan suara yang diperoleh Partai Gerindra dan keberhasilannya dalam 

mendobrak kompetitornya, maka suatu hal yang menarik untuk mempelajari 

persepsi masyarakat terhadap iklan Partai Gerindra karena iklanlah yang dinilai 

oleh banyak pihak telah melambungkan popularitas Partai Gerindra ini. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah 

di atas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Secara umum, peneliti ingin melihat bagaimana persepsi 

masyarakat secara umum terhadap iklan Partai Politik Gerindra 

pada iklan tersebut yang ditayangkan di televisi selama masa 

periode Desember 2008-Maret 2009 dan faktor-faktor yang 

mempengaruhinya? 

2. Secara khusus, peneliti ingin melihat bagaimana persepsi terhadap 

iklan Partai Gerindra tersebut dan faktor-faktor yang 

mempengaruhinya dari sudut pandang kelompok: 

a. Praktisi dan akademisi  

b. Kalangan Partai Gerindra sendiri. 
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C Tujuan Penelitian 

Sebagaimana diungkapkan dalam latar belakang dan rumusan masalah 

yang peneliti kemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Peneliti ingin melihat persepsi masyarakat secara umum terhadap 

iklan Partai Politik Gerindra pada iklan tersebut yang ditayangkan 

di televisi selama masa periode Desember 2008-Maret 2009 dan 

faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi tersebut. 

2. Peneliti ingin melihat persepsi terhadap iklan Partai Gerindra 

tersebut dan faktor-faktor yang mempengaruhinya dari sudut 

pandang kelompok: 

a. Praktisi dan akademisi  

b. Kalangan Partai Gerindra sendiri. 

 

 

D Manfaat Penelitian 

Dengan adanya  penelitian ini diharapkan akan dapat diketahui dan 

didapatkan pembelajaran mengenai teknik iklan politik yang berpengaruh bagi 

masyarakat sebagai suatu strategi partai politik tersebut dalam berkampanye. 

Penelitian ini juga diharapkan dapat berfungsi sebagai pendidikan politik 

mengenai karakteristik iklan politik yang berkembang di masyarakat dan 

diharapkan akan menjadi masukan dalam penentuan suara dalam partisipasi 

politik masyarakat. 
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Bagi akademisi dan praktisi periklanan ataupun politik, penelitian ini 

diharapkan akan menjadi masukan mengenai iklan politik dan bahkan dapat 

menjadi masukan bagi penelitian lebih lanjut.  

 

E. Kajian Teori 

A. Komunikasi 

Istilah komunikasi atau dalam bahasa Inggris communication berasal dari 

kata Latin communicatio dan berasal dari kata communis yang berarti sama yang 

maksudnya adalah sama makna (Effendy, 2005: 9). 

Carl I. Hovland mengemukakan bahwa komunikasi adalah proses yang 

memungkinkan seseorang (komunikator) menyampaikan rangsangan (biasanya 

lambang-lambang verbal) untuk mengubah perilaku orang lain (Mulyana, 2004: 

62).  Komunikasi terjadi bila ada pertukaran pesan atau informasi antara pengirim 

dan penerima pesan sehingga diharapkan penerima pesan ini mengerti isi pesan 

yang disampaikan kepadanya dan memberikan respon, maka proses komunikasi 

dapat dikatakan berlangsung (Siti Amanah, 2005: 45). 

 Harold D. Lasswell dalam karyanya, The Structure and Function of 

Communication in Society, menambahkan bahwa cara yang baik untuk 

menjelaskan komunikasi adalah menjawab pertanyaan sebagai berikut: who says 

what in which channel to whom with what effect? Pandangan Lasswell tersebut 

menunjukkan bahwa komunikasi meliputi lima unsur sebagai jawaban dari 

pertanyaan yang diajukan itu, yakni: komunikator (communicator, source, 

sender), pesan (message), media (channel), komunikan (communicant, 
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comunicatee, receiver, recipient), efek (effect, impact, influence) (Effendy, 2005: 

10). 

John R. Wenburg dan William W. Wilmot juga Kenneth K. Sereno dan 

Edward M. Bodagen dalam Mulyana (2004: 61) mengemukakan setidaknya ada 

tiga kerangka pemahaman mengenai komunikasi, yakni komunikasi sebagai 

tindakan satu arah, komunikasi sebagai interaksi, dan komunikasi sebagai 

transaksi. 

Littlejohn dalam Mulyana (2004: 57) menyebutkan setidaknya terdapat 

tiga pandangan yang dapat dipertahankan mengenai komunikasi. Pertama, 

komunikasi harus terbatas pada pesan yang secara sengaja diarahkan kepada 

orang lain dan diterima oleh mereka. Kedua, komunikasi harus mencakup semua 

perilaku yang bermakna bagi penerima, apakah sengaja ataupun tidak. Ketiga, 

komunikasi harus mencakup pesan-pesan yang dikirim secara sengaja, namun 

sengaja ini sulit ditentukan. 

B. Komunikasi Massa 

Komunikasi adalah ilmu, dan ilmu komunikasi ini termasuk ke dalam 

ilmu sosial yang meliputi intrapersonal communication, interpersonal 

communication, group communication, mass communication, intercultural 

communication, dan sebagainya (Effendy, 2005: 6). Oleh karena itu, mass 

communication merupakan satu bidang saja dari sekian banyak bidang yang 

dipelajari ilmu komunikasi. 

Dalam Encyclopedia International yang dikutip oleh Effendy (2005: 6), 

mass communication is a process by which a message is transmitted though one 
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more of the mass media (newspapers, radio, television, movies, magazines and 

books) to an audience that is relatively large and anonymous. Sebagaimana 

definisi tersebut, para ahli komunikasi membatasi pengertian komunikasi massa 

pada komunikasi dengan menggunakan media massa, misalnya surat kabar, 

majalah, radio, televisi, atau film (Effendy, 2005: 20). 

Adapun komunikasi massa juga didefinisikan Bittner dengan “Mass 

Communication is message communicated through a mass medium to a large 

number of people” (komunikasi massa adalah pesan yang dikomunikasikan 

melalui media massa pada sejumlah besar orang). Komunikasi massa juga 

diartikan sebagai jenis komunikasi yang diajukan kepada khalayak yang tersebar, 

heterogen, dan anonim melalui medai cetak atau elektronik, sehingga pesan yang 

sama dapat diterima secara serentak dan sesaat.” (Rakhmat, 2002: 188-189). 

Menurut Wright (dalam Severin dan Tankard, 2005: 4), komunikasi 

massa dapat didefinisikan dalam tiga ciri: 

1. Komunikasi massa diarahkan kepada audiens yang relatif besar, 

heterogen dan anonim. 

2. Pesan-pesan yang disebarkan secara umum, sering dijadwalkan 

untuk bisa mencapai sebanyak mungkin anggota audiens secara 

serempak dan sifatnya sementara. 

3. Komunikator cenderung berada atau beroperasi dalam sebuah 

organisasi yang kompleks yang mungkin membutuhkan biaya yang 

besar. 
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Berbagai definisi mengenai komunikasi massa tersebut memunculkan 

suatu karakteristik dari komunikasi massa yang menurut Ardianto dan Erdinaya 

(2007: 7) terdiri dari: 

1. Komunikator terlembagakan 

 Ciri komunikasi massa yang pertama adalah komunikatornya yang 

melibatkan lembaga dan bergerak dalam organisasi yang kompleks. 

2. Pesan bersifat umum 

Komunikasi massa bersifat terbuka, artinya komunikasi massa itu 

ditujukan untuk semua orang dan tidak ditujukan untuk sekelompok 

orang tertentu. Pesan komunikasi massa yang dikemas dalam bentuk 

apapun harus memenuhi kriteria penting atau menarik bagi sebagian 

besar komunikannya. 

3. Komunikannya anonim dan heterogen 

Dalam komunikasi massa, komunikator tidak mengenal komunikasn 

(anonim), karena komunikasi berlangsung dengan media dan tidak 

tatap muka. Selain itu, komunikan komunikasi massa adalah 

heterogen karena terdiri dari berbagai lapisan masyarakat yang 

berbeda. 

4. Media massa menimbulkan keserempakan 

 Kelebihan komunikasi massa adalah jumlah sasaran khalayaknya 

atau komunikasi yang dicapai relatif banyak dan tidak terbatas. 

Menurut Effendy (Ardiyanto dan Erdinaya, 2005:9), keserempakan 

media massa itu adalah keserempakan kontak dengan sejumlah besar 
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penduduk dalam jarak yang jauh dari komunikatornya dan antar 

penduduk berada dalam keadaan terpisah. 

5. Komunikasi massa mengutamakn isi daripada hubungan 

Pada komunikasi massa unsur yang paling utama adalah isi atau 

pesan yang harus disusun sedemikian rupa berdasarkan sistem 

tertentu dan disesuaikan dengan karakteristik media massa yag akan 

digunakan. 

6. Komunikasi massa bersifat satu arah 

Komunikai massa adalah komunikasi yang menggunakan media, 

sehingga antara komunikator dan komunikan tidak dapat 

mengadakan kontak langsung. Komunikator aktif menyampaikan 

pesan, komunikan pun katif menerima pesan namun diantara 

keduanya tidak dapat mengadakan dialog seperti halnya komunikasi 

antar pribadi. 

7. Stimulasi alat indera terbatas 

Hal ini tergantung pada penggunaan media massanya, cetak ataupun 

elektronik. Pada media cetak komunikan hanya dapat melihat, pada 

radio komunikan hanya dapat mendengar, sedangkan pada televisi 

dan film komunikan dapat menggunakan indera penglihatan dan 

pendengaran. 

8. Umpan balik 

Adanya umpan balik atau feedback ini memungkinkan dapat 

dilihatnya efektivitas komunikasi. 
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Komunikasi massa akan terus menerus berperan penting dalam 

kehidupan. Komunikasi massa menjadi mata dan telinga bagi masyarakat. 

Komunikasi massa memberi masyarakat sarana untuk mengambil keputusan dan 

membentuk opini kolektif yang bisa digunakan untuk bisa lebih memahami diri 

mereka sendiri. Ia juga merupakan sumber utama untuk mengembangkan nilai-

nilai dalam masyarakat (Severin dan Tankard, 2005: 4). 

 

C. Media Massa dan Pengaruhnya 

Media massa diyakini punya kekuatan yang dahsyat untuk 

mempengaruhi sikap dan perilaku masyarakat. Bahkan media massa bisa 

mengarahkan masyarakat seperti apa yang akan dibentuk di masa yang akan 

datang. Media massa mampu membimbing dan mempengaruhi kehidupan di masa 

kini dan masa datang (McQuail dalam Nurudin, 2005: 59). 

Keberadaan media erat kaitannya dengan kekuasaan. Media massa juga 

berkaitan dengan struktur ekonomi dan politik yang berlaku. Dalam hal ini, 

Dennis McQuail (1996, 81-82) menjelaskan beberapa masalah yang perlu 

disinggung berkaitan dengan keberadaan hubungan tersebut. Pertama, jelas bahwa 

media memiliki konsekuensi dan nilai ekonomi, serta merupakan objek 

persaingan untuk memperebutkan kontrol dan akses. Di samping itu media juga 

tidak terlepas dari peraturan politik, ekonomi dan hukum. Kedua, media massa 

seringkali dipandang sebagai alat kekuasaan yang efektif karena kemampuannya 

untuk melakukan salah satu (atau lebih) dari beberapa hal di bawah ini: 

1. Menarik dan mengarahkan perhatian 
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2. Membujuk pendapat dan anggapan 

3. Mempengaruhi pilihan sikap (misalnya dalam hal pemberian suara dan 

pembelian) 

4. Memberikan status dan legitimasi 

5. Mendefinisikan dan membentuk persepsi realitas 

Keberadaan dan kadar kekuasaan media dalam masyarakat yang ditandai 

oleh luasnya jangkauan, keterpencilan institusi, isolasi individu dan kurangnya 

integrasi kelompok setempat tergambar jelas dalam teori masyarakat massa dan 

kekuasaan. Hal ini menunjukkan bahwa media dapat dikendalikan atau dikelola 

secara monopolistis untuk dijadikan sebagai alat yang utama dan efektif dalam 

mengorganisasi massa – kelompok khalayak, konsumen, pasar dan pemilih. 

Media massa biasanya merupakan corong penguasa, pemberi pendapat dan 

instruksi, serta kepuasan jiwani. Media bukan saja membentuk hubungan 

ketergantungan (dependensi) warga masyarakat terhadap media dalam hal 

penciptaan pendapat, tetapi juga dalam hal penciptaan identitas dan kesadaran. 

(McQuail, 1996: 82). 

Mengenai dampak media, terdapat beberapa teori yang mencoba 

menjelaskannya. Teori peluru yang dikemukakan oleh DeFleur dan Ball Rokeach, 

misalnya, merupakan pandangan yang pada dasarnya naif dan sederhana. Teori ini 

memprediksikan bahwa dampak pesan-pesan komunikastor adalah kuat dan 

kurang lebih universal pada semua anggota audiensi yang kebetulan terekspos 

pada pesan-pesan tersebut (Severin dan Tankard, 2005: 314). 
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Riset pada dampak komunikasi massa, hampir sejak awal, tidak 

memberikan banyak dukungan untuk teori peluru. Kemudian Elisabeth Noelle 

Neumann (dalam Severin dan Tankard, 2005: 315) menyajikan satu teori dampak 

media yang disebut dengan model dampak yang kuat (the powerful effects model). 

Teori spiral kesunyian miliknya juga sesuai dengan model dampak yang kuat. The 

powerful effect model menyatakan bahwa dalam keadaan-keadaan tertentu, media 

massa bisa mempunyai dampak yang signifikan pada sejumlah besar orang. 

Teori dampak selanjutnya adalah teori kultivasi (cultivation). Teori ini 

dikembangkan untuk menjelaskan dampak menyaksikan televisi pada persepsi, 

sikap dan nilai-nilai orang. Teori ini berasal dari program riset jangka panjang dan 

ekstensif yang dilakukan George Gerbner beserta para koleganya di Annenberg 

School of Communication di University of Pennsylvania (Severin dan Tankard, 

2005: 319). 

Cultivation berarti penguatan, pengembangan, perkembangan, 

penanaman atau pereratan. Maksudnya bahwa terpaan media (khususnya televisi) 

mampu memperkuat persepsi khalayak terhadap realitas sosial. Secara ringkas 

Gerbner memberikan proposisi-proposisi tentang teori kultivasi sebagai berikut 

(Kriyantono, 2007: 283-284): 

1. Televisi merupakan suatu media yang unik yang memerlukan 

pendekatan khusus untuk diteliti. 

2. Pesan-pesan televisi membentuk sebuah sistem yang koheren, 

mainstream dari budaya. 

3. Sistem-sistem isi pesan tersebut memberikan tanda-tanda untuk 
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kultivasi. 

4. Analisis kultivasi memfokuskan pada sumbangan televisi terhadap 

waktu untuk berpikir dan bertindak dari golongan-golongan sosial yang 

besar dan heterogen. 

5. Teknologi baru (seperti VCR) memperluas daripada mengelakkan 

jangkauan pesan televisi. 

6. Analisis kultivasi memfokuskan pada penstabilan yang meluas dan 

penyamaan akibat-akibat. 

Menurut teori ini, televisi mampu menciptakan ”sindrom dunia makna”, 

artinya bagaimana seseorang memaknai dunia dipengaruhi oleh pemaknaan 

televisi. Sindrom tersebut dapat dilihat dari hasil riset kultivasi yang dilakukan 

Gerbner. (Severin dan Tankard, 2005: 321). 

Pesan melalui media massa mungkin akan menghasilkan efek-efek. 

Rakhmat (2001: 219) menyebutkan efek-efek yang mungkin ditimbulkan oleh 

pesan media massa yaitu efek kognitif, afektif dan behavioral. Efek kognitif 

berupa perubahan pada apa yang diketahui, dipahami atau dipersepsi khalayak. 

Efek afektif adalah efek yang timbul bila ada perubahan pada apa yang dirasakan, 

disenangi atau dibenci khalayak. Sedangkan efek behavioral merujuk pada 

perilaku nyata yang diamati, meliputi pola-pola tindakan, kegiatan atau kebiasaan 

berperilaku. Khusus mengenai iklan, McQuail (1996: 264) mengemukakan bahwa 

efeknya tergantung pada tingkat kekerapan dan keunggulan nisbi dari penyajian 

pesan, serta perhatian yang kadang kala merupakan prasyarat dasar atau suatu 

kebutuhan efek. 
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D. Periklanan Politik 

Iklan merupakan segala bentuk presentasi perseorangan dan promosi dari 

sebuah ide, barang-barang atau service oleh sponsor, aeperti yang dikuti oleh 

Rhenald Kasali (1995: 10) dari American Marketing Association (AMA) yang 

mendefinisikan iklan sebagai: 

”any paid form of personal presentation and promotion ideas, goods, 
or services by an identified sponsor” 
 

Sedangkan Arens mendefinisikan iklan sebagai struktur informasi dan 

susunan komunikasi non personal yang biasanya dibiayai dan bersifat persuasif, 

tenatng produk-produk (barang, jasa, dan gagasan) oleh sponsor yang 

teridentifikasikan, melalui berbagai macam media (Noviani, 2002: 23). 

Jefkins (1996: 17) menyatakan bahwa pada dasarnya tujuan periklanan 

adalah mengubah atau mempengaruhi sikap-sikap khalayak, dalam hal ini 

tentunya adalah sikap-sikap konsumen. Hal ini hampir sama dengan Robert W. 

Pollay yang menyatakan bahwa fungsi komunikasi iklan terbagi dua yaitu 

informational, yang memfungsikan iklan sebagai media yang memberitahukan 

tentang karakteristik produk pada konsumen dan transformational, yang 

memfungsikan iklan sebagai usaha untuk mengubah sikap-sikap yang dimiliki 

oleh konsumen terhadap merek, polabelanja, gaya hidup, teknik mencapai sukses 

dan sebagainya (Noviani, 2002: 25).  

Promosi dalam bentuk iklan hanya merupakan suatu subbagian dari 

strategi pemasaran politik. Pergulatan orang-orang periklanan hanyalah satu 

bagian dari beberapa mata rantai bauran pemasaran (marketing mix), yang lazim 
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disingkat 4P (product, price, promotion dan place) (Jefkins, 1996: 9). Jika 

memakai bauran pemasaran, product berarti partai, manusianya (misalnya ketua 

umum), dan gagasan-gagasan partai yang akan disampaikan kepada konstituen. 

Price bisa dilihat sebagai suatu harga untuk para pendukungnya misalnya iuran 

bulanan bagi pengurus maupun kader, bisa juga atribut dan menchandising dari 

partai tersebut. Selanjutnya adalah promotion atau suatu upaya periklanan, 

kehumasan, dan promosi untuk sebuah partai yang di-mix sedemikian rupa sesuai 

dengan kebutuhan masyarakat. Place merupakan tempat konstituen dapat 

menemukan berbagai hal dari partai tersebut (Setiyono, 2008: 18). 

Dalam bukunya Political Marketing yang dikutip oleh Setiyono (2008: 

18)., Adman Nursal, mengemukakan bahwa pada dasarnya political marketing 

adalah serangkaian aktivitas terencana, strategis tapi juga taktis, berdimensi 

jangka panjang dan jangka pendek, untuk menyebarkan makna politik kepada para 

pemilih. Tujuannya untuk membentuk dan menanamkan harapan, sikap, 

keyakinan, orientasi dan perilaku pemilih (Setiyono, 2008: 18). 

Dan Nimmo (2005: 135) membagi kategori iklan menjadi dua macam 

saja, yakni iklan komersial dan iklan non komersial. Iklan komersial adalah iklan 

yang menawarkan dan mempromosikan produk atau jasa yang dilakukan oleh 

perusahaan atau lembaga komersial lain. Sedangkan iklan non komersial adalah 

iklan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok amal, pemerintah, partai politik 

dan kandidat politik 

Menurut Monle Lee dan Carla Johnson, iklan politik adalah iklan yang 

sering digunakan para politisi untuk membujuk orang agar memilih mereka. Di 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



Amerika Serikat dan negara-negara lain yang membolehkan iklan politik, iklan 

jenis ini merupakan bagian penting dari proses pemilihan umum 

Dan Nimmo (2005: 133-134) menyatakan bahwa periklanan politik 

ditujukan kepada setiap individu yang anonim. Hubungan antar individu dan 

calon pembeli adalah hubungan langsung, dalam arti, tidak ada organisasi dan 

kepemimpinan yang seakan-akan dapat mengirimkan kelompok pembeli itu 

kepada penjual. Karakteristik periklanan politik beroperasi sebagai komunikasi 

satu kepada banyak terhadap individu-individu di dalam suatu massa yang 

heterogen dan bukan sebagai anggota yang agak homogen. 

Periklanan bekerja dengan cara yang berbeda. Pertama, sasarannya bukan 

individu di dalam suatu kelompok melainkan individu yang independen, terpisah 

dari kelompoknya. Kedua, tujuannya bukan untuk mengidentifikasi individu 

dengan keompoknya, melainkan untuk menarik perhatian agar orang itu bertindak 

dan memiliki pilihan tersendiri yang berbeda dengan orang lain (Nimmo 

2005:134) 

Menurut Linda Lee Kaid (dalam Sarsito, 2008), iklan politik adalah 

proses komunikasi dimana seorang sumber (biasanya kandidat atau partai politik) 

membeli atau memanfaatkan kesempatan melalui media massa yang meng-

exposure pesan-pesan politik dengan sengaja untuk mempengaruhi sikap, 

kepercayaan, dan perilaku politik masyarakat (audience). Berdasarkan definisi 

tersebut, maka karakteristik iklan politik meliputi dua hal yaitu, kontrol pesan dan 

penggunaan saluran komunikasi massa untuk mendistribusikan pesan.  

Sementara Baden (dalam Sarsito, 2008) mengungkapkan: 
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1. Iklan politik pada intinya lebih ditujukan untuk menggugah aspek 

emosional dibanding intelektual. 

2. Stimulus emosi iklan politik pada umumnya terbagi dua, yaitu rasa takut 

dan harap. 

3. Rasa takut akan mendorong seseorang memilih sosok pemimpin yang 

mendatangkan stabilitas, sedangkan rasa harap akan mendorong seseorang 

memilih sosok pemimpin yang mendatangkan perubahan. 

Seperti halnya iklan komersial, persepsi khalayak menjadi parameter atas 

benar-salah atau baik-buruk suatu iklan politik. Suatu iklan dianggap melanggar 

etika manakala persepsi yang ditimbulkannya tidak sesuai dengan nilai-nilai yang 

dianut khalayak tersebut. Indonesia juga dapat menggunakan rujukan baku yang 

ad, karena di seluruh dunia menerapkan prinsip-prinsip etika yang berlaku secara 

universal. Prinsip-prinsip itu adalah (Setiyono, 2008: 351): 

1. Iklan harus jujur, bertanggungjawab dan tidak bertentangan dengan 

hukum. 

2. Tidak menyinggung perasaan dan merendahkan martabat negara, 

agama, susila, adat, budaya, suku dan golongan. 

3. Iklan harus dijiwai oleh asas persaingan yang sehat. 

 
Pesan-pesan periklanan politik adalah sama dengan pesan-pesan produk 

komersial. Ia harus sesuai dengan kebutuhan khalayak sasarannya. Ia juga 

meyakinkan stakeholders, membangun ekuitas merek dan mendorong penjualan. 

Namun yang lebih penting dari itu adalah bahwa pesan-pesan periklanan harus 

dibangun atas dasar kebenaran. 
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E. Periklanan Politik dalam Televisi 

Sumartono (2002: 6) menyebutkan tiga kekuatan televisi, yaitu: 

1. Efisiensi biaya. Banyak pengiklan memandang televisi sebagai media 

paling efektif untuk menyampaikan pesan-pesan komersialnya. Salah 

satu keunggulannya adalah kemampuan menjangkau khalayak 

sasaran yang sangat luas. Jangkauan massal ini menimbulkan 

efisiensi biaya untuk menjangkau setiap kepala. 

2. Dampak yang kuat. Keunggulan lainnya adalah kemampuannya 

menimbulkan dampak yang kuat terhadap konsumen, dengan tekanan 

pada sekaligus dua indra: penglihatan dan pendengaran. Televisi juga 

mampu menciptakan kelenturan bagi pekerjaan-pekerjaan kreatif 

dengan mengkombinasikan gerakan, kecantikan, suara, warna, drama, 

dan humor. 

3. Pengaruh yang kuat. Televisi mempunyai pengaruh yang kuat untuk 

mempengaruhi persepsi khalayak sasaran. Kebanyakan calon pembeli 

lebih percaya pada perusahaan yang mengiklankan produknya di 

televisi daripada yang tidak sama sekali. Ini adalah cerminan 

bonafiditas pengiklan. 

Menurut Setiyono (2008: 43), televisi dianggap lebih tepat sasaran 

karena daya jangkaunya luas dan mudah masuk dalam ingatan bawah sadar 

konstituen. Pengelolaan kesan lewat televisi -- baik melalui berita, acara khusus 

atau iklan -- sangatlah penting karena televisi dapat melipatgandakan pengaruh 
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impression management. Pemasangan iklan di sejumlah stasiun swasta juga 

berdasarkan pengalaman Pemilu di negara-negara maju  

Tiga kekuatan tersebut menjadikan televisi sebagai prioritas bagi partai 

politik untuk mengiklankan dirinya. Selain itu, televisi dianggap efektif 

menanamkan persepsi sang tokoh parpol kepada masyarakat (Setiyono, 2008: 

261). 

 Iklan politik, khususnya iklan audiovisual, memainkan peranan strategis 

dalam political marketing. Riset Falkow dan Cwalian dan Kaid (dalam Setiyono, 

2008: 346-347) menunjukkan, iklan politik berguna untuk beberapa hal: 

1. Membentuk citra kontestan dan sikap emosional terhadap kandidat. 

2. Membantu para pemilih untuk terlepas dari ketidakpastian memilih karena 

mempunyai kecenderungan untuk memilih kontestan tertentu. 

3. Alat untuk melakukan rekonfigurasi citra kontestan. 

4. Mengarahkan minat untuk memilih kontestan tertentu. 

5. Mempengaruhi opini publik tentang isu-isu tertentu. 

6. Memberi pengaruh terhadap evaluasi dan ibterpretasi para pemilih 

terhadap kandidat dan even-even politik. 

Meski iklan hanya satu bauran dalam mata rantai pemasaran, tapi terbukti 

iklan lebih sedap dipandang dan lebih sering ditonton apabila dibandingkan 

dengan acara debat, berita dan sejenisnya. Bahkan jika melihat hasil survei 

LP3ES, iklan televisi dianggap sebagai jenis kampanye paling efektif (Setiyono, 

2008: 289). 
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F. Periklanan Politik sebagai Komunikasi Politik 

Iklan politik merupakan bagian yang dianggap cukup penting dalam 

rangkaian kegiatan komunikasi politik. Hal tersebut ditujukan untuk membentuk 

citra dan  persepsi positif tentang produk politik yang diiklankan. Dan Nimmo 

menganggap bahwa banyak aspek kehidupan politik dapat dilukiskan sebagai 

komunikasi. Menurutnya komunikasi politik adalah kegiatan komunikasi yang 

dianggap komunikasi berdasarkan konsekuensi-konsekuensinya (aktual maupun 

potensial) yang mengatur perbuatan manusia dalam kondisi-kondisi konflik.  

Effendi Gazali (2005) dalam presentasinya yang berjudul Marketing 

Communication: Model & Implementasinya di Indonesia, pada Seminar Nasional 

di Quality Hotel Solo pada 23 November 2005, memberikan 2 buah substansi 

komunikasi politik, yaitu pencitraan dan fungsi-fungsi informasi (prospective 

policy choices). Pencitraan meliputi 2 buah elemen dasar, yakni positioning dan 

memori (gampang diingat/ memorable). Sementara substansi sebagai fungsi 

informasi berguna untuk mengurangi ketidakpastian, sebagai kepentingan publik 

(of public interest), sebagai upaya-upaya memprediksi (memperlihatkan arah, 

termasuk menggunakan polling dan tool lainnya, (working with the people, bukan 

working for the people) dan untuk merencanakan serta menjelaskan komunikasi 

Stratejik yang dilakukan secara terukur (measurable). 

Tumbuhnya periklanan sebagai sebuah sarana komunikasi untuk 

mempersuasi khalayak, menjadikan perkembangan dunia periklanan maju dengan 

pesat. Sejarah periklanan yang dimulai dari memperkenalkan dan promosi produk 

komersial telah merambah ke ke arah periklanan kultural dan politik.  Dan Nimmo 
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dan E Combs (1994: 69) menganggap periklanan telah menjadi salah satu bentuk 

utama dari propaganda baru yang paling banyak dikenal 

Menurut Sastropoetro (1991: 16-17) asumsi umum tentang definisi 

propaganda antara lain: 

1. Siapapun yang melakukan propaganda menyebarkan pesan-pesan dan 

mempunyai keinginan untuk mengubah sikap, pendapat dan tingkah laku 

dari sesama manusia yang menjadi obyeknya. 

2. Pelaksanaan propaganda akan menghindarkan diri dari tindakan 

pemaksaan. 

3. Pemaksaan untuk tunduk dengan penerangan peraturan disiplin, tidaklah 

termasuk dalam kegiatan propaganda. 

4. Pelaksana propaganda akan mencari dan menggunakan berbagai sarana 

untuk dapat menimbulkan suatu tingkah laku sepertiyang diinginkan dari 

pihak lain, agar sesuai seperti yang diinginkannya dari pihak lain agar 

sesuai dengan keinginan atau hasrat-hasratnya. 

5. Si propagandis kadang-kadang akan melakukan tindakan seperti: memberi 

janji-janji, menggambarkan atau membayangkan, menyindir-nyindir dan 

menghimbau kepada emosi dan perhatian. Semua itu diulang-ulang 

sehingga orang yang dipropagandai akan tergerak untuk melakukan 

tingkah laku sesuai dengan yang dinginkan oleh si propagandis. 

6. Si propagandis menggunakan bahasa yang sangat ekspresif dan emosional, 

disamping menggunakan berbagai simbol atau lambang lain yang 

semuanya dapat menggerakkan perasaan orang yang dipropagandai. 
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Dengan cara sedemikian rupa ia berusaha menembus dan menggerakkan 

pikiran manusia yang seringkali tidak rasional (irasional).  

Ensiklopedia internasional (Sastropoetro, 1991: 21) mengemukakan 

bahwa propaganda adalah suatu jenis komunikasi yang berusaha mempengaruhi 

pandangan dan reaksi tanpa mengindahkan tentang nilai benar atau tidaknya pesan 

yang disampaikan. Namun seringkali istilah propaganda terdengar sebagai istilah 

yang dinilai negatif. Hal tersebut paling tidak dilatarbelakangi oleh propaganda 

negatif yang pernah dilakukan Hitler di Jerman. Sehingga ada beberapa pihak 

yang menyebut bentuk propaganda yang menggunakan pemaksaan bukanlah 

propaganda.  

Ada dua jenis propaganda yang sering kita jumpai dalam kehidupan 

manusia, yakni propaganda komersial dan propaganda politik. Propaganda 

komersial meliputi: periklanan, kecakapan menjual dan public relations 

(hubungan masyarakat). Sementara propaganda politik meliputi kegiatan dan 

gerakan partai politik, calon presiden, calon kepala daerah, maupun calon anggota 

legislatif yang mengarah pada aktivitas penanaman doktrin politik, kampanye 

politik, memasang iklan politik dan pengerahan massa untuk memenangkan suara 

pada pemilihan umum.  

Lawrence W Doob (Sastropoetro, 1991: 166) mengelompokkan teknik 

propaganda berdasarkan aspek-aspek sosial-psikologis. Adapun teknik-teknik 

tersebut yaitu: 

1. Repetition and Simplification  
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Pesannya disampaikan dalam bentuk yang sangat sederhana dengan cara 

berulang-ulang dan terus-menerus sambil diselingi penonjolan slogan-

slogan.  

2. Delayed and concealed suggestions 

Propaganda dapat dilakukan secara terang-terangan, namun kadangkala 

usaha penanaman sugesti dilakukan secara lambat dan tersembunyi sambil 

merahasiakan tujuannya. Kadangkala para propagandis tidak menyatakan 

dirinya secara terang-terangan.   

3. Arausing related interest 

Menumbuhkan suatu hubungan dengan kepentingan. Caranya dengan 

menumbuhkan kepentingan umum dalam kepentingan pribadi penduduk, 

sehingga memungkinkan tumbuhnya sambutan yang baik dalam usaha 

melakukan propaganda.  

4. Integration of attitudes 

Penyesuaian isi propaganda dengan sikap-sikap penduduk yang sudah ada.  

5. Arousing submissive attitudes 

Membangkitkan sikap yang dapat mendukung masalah yang dikemukakan 

dalam propaganda dengan jalan mengamankannya dari sikap-sikap para 

penentangnya.  

6. Using negative suggestions 

Menggunakan sugesti yang bersifat negatif dalam wujud counter-

propaganda dengan bertujuan melemahkan dan menghancurkan posisi 

lawan.  
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7. Using all forms of persuasions 

Menggunakan segala bentuk bujukan, rayuan, himbauan, iming-iming 

terhadap komunikan.   

Pada era komunikasi yang semakin intaraktif ini, propaganda melalui 

iklan diyakini akan mampu berdampak buruk bagi kegidupan bermasyarakat. 

Lippman meragukan kemampuan masyarakat untuk bisa secara independen 

menerima suatu gagasan atau pandangan. Lippman membolehkan adanya 

pengontrolan informasi untuk mereduksi dampak negatif propaganda. Namun, 

John Dewey berpendapat bahwa masyarakat pada dasarnya baik dan rasional. 

untuk mengontrol propaganda, Dewey tidak menyetujui adanya kontrol atas 

informasi, namun dengan cara memberikan peningkatan pendidikan kepada publik 

(Prisgunanto, 2004: 161). 

 Pada dasarnya propaganda merupakan suatu kegiatan komunikasi. 

Dalam aktivitas propaganda, komunikasi adalah inti dari keseluruhan proses 

pencitraan politik. Inti dari komunikasi adalah penyampaian suatu pesan oleh  

komunikator pada komunikan dengan media tertentu dan berharap akan ada 

umpan balik tertentu dari komunikan. Pesan merupakan komponen utama dari 

komunikai. Terdapat dua jenis pesan, yaitu pesan verbal dan non verbal visual. 

Sebenarnya, realitas yang ditampilkan media massa, merupakan realitas tangan 

kedua atau second hand reality. Akhirnya, manusia membentuk citra tentang 

lingkungan sosialnya berdasarkan realitas kedua yang ditampilkan media massa 

(Rakhmad, 2005: 224). 
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G. Persepsi 

Persepsi adalah inti dari komunikasi, sedangkan penafsiran (interpretasi) 

adalah inti dari persepsi, yang identik dengan penyandian-balik (decoding) dalam 

proses komunikasi. Persepsi terdiri dari tiga aktivitas yaitu: seleksi, organisasi dan 

interpretasi (Mulyana, 2007: 180-181). 

Selanjutnya Deddy Mulyana (2007: 179) mendefinisikan persepsi 

sebagai proses internal yang memungkinkan kita memilih, mengorganisasikan, 

dan menafsirkan rangsangan dari lingkungan kita, dan proses tersebut 

mempengaruhi perilaku kita. 

Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-

hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menaksirkan 

pesan (Rakhmat, 2001: 51). 

Persepsi dapat juga didefinisikan sebagai suatu proses yang ditempuh 

individu-individu untuk mengorganisasikan dan menafsirkan kesan indera mereka 

agar memberi makna kepada lingkungan mereka. Akan tetapi perlu dicatat bahwa 

apa yang dipersepsikan seseorang dapat juga berbeda dari kenyataan yang objektif 

(Robbins, 2002: 460). 

Definisi lain tentang persepsi dapat dijumpai, misalnya, dari Berelson 

dan Steiner (1964) seperti dikutip oleh Severin dan Tankard Jr. (1988) dalam 

Pawito (2007: 203-204) yang menyatakan bahwa persepsi merupakan complex 

process by which people select, organize and interprent sensory stimulation into a 

meaningful and coherent picture of the world. Kemudian berkaitan dengan 

definisi ini Severin dan Tankard Jr. memberi komentar bahwa individu-individu 
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pada dasarnya tidak bersifat pasif dalam proses persepsi. Faktor-faktor psikologis 

seperti asumsi, motivasi, penghargaan terhadap nilai-nilai budaya, minat dan sikap 

turut serta mempengaruhi persepsi. 

Dari definisi-definisi di atas jelas bahwa persepsi muncul setelah adanya 

komunikasi. Dari komunikasi, diterima pesan, yang kemudian dipersepsikan oleh 

individu. Dengan kata lain persepsi dipengaruhi oleh komunikasi. Namun tak 

hanya komunikasi saja yang menjadi faktor penentu persepsi. Ada faktor-faktor 

lain yang turut serta mempengaruhi persepsi.  

Kemudian Jalaludin Rakhmat (2001: 51) juga menyebutkan beberapa 

faktor yang mempengaruhi persepsi, yaitu perhatian, faktor fungsional dan 

struktural. Kenneth A. Andersen dalam Rakhmat (2001: 52) menyebut perhatian 

sebagai proses mental ketika stimuli atau rangkaian stimuli menjadi menonjol 

dalam kesadaran pada saat stimuli yang lainnya melemah. Perhatian ditentukan 

oleh dua faktor: faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal meliputi gerak, 

intensitas stimuli, kebaruan dan perulangan. Sedangkan faktor internal meliputi 

faktor biologis dan sosiopsikologis. 

Faktor fungsional yang mempengaruhi persepsi misalnya: kebutuhan, 

pengalaman masa lalu dan hal-hal lain yang termasuk faktor personal. Faktor 

struktural berasal dari sifat-sifat stimuli fisik dan efek-efek saraf yang 

ditimbulkannya pada sistem saraf individu. 

Stephen P. Robbins (2002: 160-163) menyebut faktor lain yang 

mempengaruhi persepsi, yaitu:  

1. Pelaku persepsi: bila seorang individu memandang objek dan 
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mencoba menafsirkan apa yang dilihatnya, penafsiran itu sangat 

dipengaruhi oleh karakteristik pribadi dari pelaku persepsi individu 

itu. 

2. Target: karakteristik-karateristik dari target yang akan diamati dapat 

mempengaruhi apa yang dipersepsikan. 

3. Situasi: penting untuk melihat konteks objek atau peristiwa, unsur-

unsur lingkungan sekitar mempengaruhi persepsi individu. 

Moskowitz dan Orgel (1969) dalam Walgito (1994: 53), memiliki 

definisi yang sedikit berbeda, persepsi merupakan proses yang integrated dari 

individu terhadap stimulus yang diterimanya. Karena persepsi merupakan 

aktivitas yang integrated, maka seluruh apa yang ada dalam diri individu seperti 

perasaan, pengalaman, kemampuan berpikir, kerangka acuan, dan aspek-aspek 

lain yang ada dalam diri individu akan ikut berperan dalam persepsi tersebut 

(Walgito, 1994: 54).  

Davidoff yang dikutip dalam Walgito (1994 :54) menyebut bahwa 

meskipun stimulus yang diberikan sama, namun ada kemungkinan hasil persepsi 

antara individu yang satu berbeda dengan individu lainnya. Hal ini dikarenakan 

pengalaman, kemampuan berpikir dan kerangka acuan yang berbeda. Dengan 

demikian persepsi bersifat individual. 

 

F. Definisi Konseptual 

Dari uraian diatas, peneliti mengambil asumsi dasar sebagai berikut: 

1. Persepsi 
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Persepsi yang dimaksud adalah tanggapan atau penilaian masyarakat 

umum, kalangan akademisi dan praktisi maupun kalangan Partai 

Gerindra terhadap iklan Partai Gerindra yang ditayangkan pada 

periode Desember 2008 hingga Maret 2009. 

2. Iklan Partai Gerindra 

Dalam hal ini iklan Partai Gerindra menawarkan pada masyarakat 

sebuah iklan partai politik yang ditayangkan secara massif melalui 

televisi. Iklan ini terdiri atas bangunan konsep, materi atau isi, teknis 

audio visual, ataupun penempatan seorang tokoh untuk menarik 

perhatian audience. 

4. Latar belakang audience. 

Dalam penelitian ini akan dilihat bagaimana latar belakang masyarakat 

dalam konteks usia, pendidikan, maupun pekerjaan dalam 

mempengaruhi pembentukan suatu persepsi. 

Jadi dalam penelitian ini, latar belakang audience dan substansi dari Iklan 

Partai Gerindra disajikan sebagai faktor yang mempengaruhi timbulnya suatu 

persepsi audience. Latar belakang audience terdiri dari usia, pendidikan terakhir, 

dan pekerjaan. Sedangkan faktor substansi iklan terdiri dari konsep/materi/isi, 

teknis audio visual, dan penempatan seorang endorser atau tokoh pendukung. 

 

G. Kerangka Berpikir 

Adapun konsepsi kerangka berpikir penulis rangkum dalam skema 

berikut ini: 
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Gambar I.1 

Bagan Kerangka Berpikir 

 

 

Keterangan: 

 : mempengaruhi 

 

H.  Metodologi Penelitian 

1. Jenis penelitian 

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian eksploratif kualitatif. 

Penelitian kualitatif memiliki beberapa karakteristik (Moleong, 2000: 3-8). 

Berdasarkan karakteristik penelitian kualitatif tersebut, maka penelitian ini 

dilakukan dengan melihat konteks permasalahan secara utuh, dengan fokus 

penelitian pada ’proses’ dan bukan pada ’hasil’. Penelitian ini juga merupakan 

bentuk penelitian yang bertitik tolak dari paradigma fenomenologis yang 

objektivitasnya dibangun atas rumusan tentang situasi tertentu sebagaimana yang 

Iklan Partai Gerindra  
Faktor substansi iklan: 
-materi/konsep iklan 
-endorser iklan 
-aspek teknis iklan (audio 
visual) 

PERSEPSI 
terhadap Iklan Partai 

Gerindra: 
1. Iklan Partai Gerindra 
menarik. 
2. Iklan Partai Gerindra 
fenomenal. 
3.Iklan Partai Gerindra 
berbeda dengan iklan partai 
lain. 
4. Iklan Partai Gerindra 
berdampak 

Latar belakang audience: 
-usia 
-pekerjaan 
-pendidikan terakhir 
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dihayati oleh individu atau kelompok sosial tertentu dan relevan dengan tujuan 

penelitian itu karena tujuan penelitian kualitatif ini adalah bukan untuk selalu 

mencari sebab akibat sesuatu, tetapi lebih berupaya memahami situasi tertentu.. 

Menurut Pawito (2007: 35), penelitian komunikasi kualitatif biasanya tidak 

dimaksudkan untuk memberikan penjelasan-penjelasan (explanations), 

mengontrol gejala-gejala komunikasi atau mengemukakan prediksi-prediksi tetapi 

lebih dimaksudkan untuk mengemukakan gambaran dan/atau pemahaman 

(understanding) mengenai bagaimana dan mengapa suatu gejala atau realitas 

komunikasi terjadi. Hasil dari penelitian ini berupa data kualitatif dipergunakan 

untuk mengetahui persepsi dari para responden mengenai iklan Partai Gerindra 

pada masa kampanye pemilu 2009 periode Desember 2008 hingga Maret 2009 

Selain itu, penelitian ini juga bersifat eksploratif sehingga bertujuan 

untuk menjajaki suatu permasalahan secara mendalam (Nawawi, 1995: 21). 

Penelitian ini masih bersifat terbuka sehingga memungkinkan peneliti untuk 

mengalami perubahan orientasi di lapangan. Seperti halnya penelitian eksploratif 

maka penelitian ini mempunyai tiga tujuan yang khas, yaitu: 

2. Untuk memuaskan keingintahuan peneliti dalam memperoleh 

pemahaman dan pengertian yang lebih mendetail mengenai suatu 

permasalahan, yang dalam hal ini adalah pengaruh latar belakang dan 

substansi Iklan Partai Gerindra terhadap persepsi audience. 

3. Untuk menguji kelayakan suatu teori dalam memperoleh hasil 

penelitian yang lebih cermat, dalam hal ini mengacu pada teori 

periklanan. 
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4. Menyempurnakan metode-metode penelitian. 

 

 2. Metode Penelitian. 

Penelitian ini merupakan penelitian eksploratif kualitatif. Metode yang 

diambil peneliti adalah dengan menggunakan metode “indepth interview”. Yaitu 

wawancara secara mendalam dengan sumber atau responden.  

Sebagai suatu metode ilmiah, metode wawancara mendalam atau yang 

disebut juga dengan wawancara tak terstruktur mirip dengan percakapan informal 

(Mulyana, 2006:181). Wawancara dalam panelitian ini bersifat luwes, susunan 

pertanyaannya dan susunan kata-kata dalam pertanyaan dapat disesuaikan dengan 

kondisi dan kebutuhan saat wawancara termasuk karakteristik responden. Oleh 

karena itu, peneliti hanya membuat interview guide dengan pertanyaan secara 

garis besar dan selebihnya menjajaki sesuai jawaban responden. Wawancara 

dengan cara mendalam ini dimaksudkan untuk lebih memfokuskan persoalan yang 

menjadi pokok dari minat penelitian (Pawito, 2007: 133). 

Berdasar HB Sutopo dalam Metodologi Penelitian Kualitatif (2002: 78) 

penelitian ini cenderung bersifat kontekstual, yang hasilnya tidak mudah 

digeneralisasikan hanya dengan patokan pemaksaan terhadap sesuatu yang 

bersifat khusus. Dengan kata lain Sutopo mengatakan bahwa penelitian kualitatif 

ini menggunakan cara berpikir induktif . 

Hasil yang diperoleh dalam penelitian deskriptif selanjutnya lebih 

ditekankan pada memberikan gambaran secara objektif tentang keadaan 
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sebenarnya dari obyek yang diteliti (Nawawi, 1995:31). Penelitian ini adalah 

penelitian deskriptif dengan menggunakan data kualitatif.  

 

3. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian yang dipilih adalah lingkup Kotamadya Surakarta 

untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap iklan Partai Gerindra. Terdapat 

beraneka ragam suku, ras, dan agama yang hidup berdampingan dikota ini. 

Masyarakat Surakarta yang dimaksud dibagi menjadi tiga kategori masyarakat 

berdasarkan data yang akan diteliti dalam penelitian ini, yaitu masyarakat secara 

umum dalam lingkup Kota Surakarta, kalangan akademisi dan praktisi periklanan 

serta kalangan Partai Gerindra. 

 

 

 

4. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/ subjek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2001: 72). Populasi 

dari penelitian ini adalah masyarakat Surakarta yang terbagi menjadi tiga kategori 

masyarakat, yaitu masyarakat secara umum dalam lingkup Kota Surakarta, 

kalangan akademisi dan praktisi periklanan serta kalangan Partai Gerindra. 

Pembagian kategori ini berdasarkan dari latar belakang masing-masing 

kategori dalan memahami suatu iklan partai politik. Masyarakat umum dianggap 
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mempunyai beranekaragam latar belakang dan bukan merupakan suatu populasi 

yang mengamati iklan secara mendalam. Akademisi dan praktisi dengan latar 

belakang periklanan dianggap mengetahui seluk beluk periklanan, sedangkan 

kalangan Partai Gerindra sebagai pihak yang turut berkepentingan dalam iklan 

tersebut. 

 

5. Sampel 

Sampel yang akan diambil sebagai calon responden dari jumlah populasi 

keseluruhan, menggunakan metode purposive sampling. Hal ini karena penelitian 

ini menggunakan penelitian kualitatif dan juga karena peneliti mempunyai tujuan 

khusus dalam mengambil sampel untuk kemudian dilakukan penelitian. Untuk 

memilih sampel lebih tepat dilakukan secara sengaja (purposive sampling). 

Dengan demikian responden ditentukan berdasar standar yang telah ditetapkan 

peneliti, yaitu tingkat pengenalan terhadap Iklan Partai Gerindra. 

Selanjutnya bilamana dalam proses pengumpulan data tidak lagi 

ditemukan variasi informasi atau data sudah menjadi jenuh maka peneliti tidak 

perlu lagi mencari informan baru, proses pengumpulan informasi sudah dianggap 

selesai (Mulyana, 2006: 182). Dengan demikian, penelitian kualitatif tidak 

dipengaruhi oleh jumlah sampel. Dalam hal ini, jumlah sampel (informan) bisa 

sedikit dan bisa juga banyak tergantung dari tepat tidaknya pemilihan informan 

kunci dan kompleksitas dan keragaman (Bungin, 2006: 54). 

 

6. Teknik Pengambilan Data 
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Data yang akan digunakan terdiri dari dua jenis data, yaitu: 

1. Data Primer, merupakan data yang diperoleh secara langsung dari 

responden melalui indepth interview atau wawancara secara mendalam. 

2. Data Sekunder, data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang 

berkaitan dengan penelitian. Study dokumen yaitu peneliti 

menggunakan bahan-bahan tertulis ataupun tidak tertulis yang 

mendukung penelitian, seperti data iklan resmi yang diberikan oleh 

pihak Partai Gerindra pusat ataupun buku dan dokumen yang berasal 

dari Partai Gerindra lainnya. 

 

7. Validitas Data 

Dalam rangka untuk menjamin keabsahan dan validitas data maka 

penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, dimana data yang satu akan 

dikontrol oleh data yang sama dari sumber data yang berbeda. Data atau informasi 

yang diperoleh selalu dikomparasikan dan selalu diuji dengan data atau informasi 

yang lain, baik dari koherensi sumber yang sama maupun yang berbeda. Sehingga 

data yang satu dengan data yang lain akan saling melengkapi dan saling menguji, 

serta dapat diperoleh data yang dapat dipertanggungjawabkan. 

Triangulasi merupakan cara yang paling umum digunakan bagi 

peningkatan validitas dalam penelitian kualitatif. Dalam kaitan ini, Patton (1984) 

dalam Sutopo (2002: 78) menyatakan bahwa ada empat teknik triangulasi, yaitu, 

triangulasi sumber, metodologi, penyidik, dan teori. 
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Dengan cara menggali data dari sumber yang berbeda-beda dan juga 

teknik pengumpulan data yang berbeda, data sejenis bisa teruji kemantapan dan 

kebenarannya (Sutopo, 2002: 80). Artinya data yang sama atau sejenis akan lebih 

mantap keberadaannya bila digali dari sumber yang berbeda. Dalam kegiatan 

penelitian ini, teknik triangulasi yang digunakan adalah teknik triangulasi data/ 

sumber. Cara ini mengarahkan peneliti agar di dalam mengumpulkan data 

menggunakan beragam sumber data yang tersedia. Sumber yang menjadi acuan 

triangulasi data ini adalah sumber masyarakat umum, sumber akademisi dan 

praktisi, dan sumber kalangan Partai Gerindra. 

 

8. Teknik Analisis Data 

Analisa dilakukan sejak data awal penelusuran dan dilakukan secara terus 

menerus sampai menemukan data yang sesuai dengan batasan penelitian (Pawito, 

2007: 64). Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa 

interaktif, yaitu bahwa ketiga komponen aktivitasnya berbentuk interaksi dengan 

proses pengumpulan data berbagai proses siklus. Dalam bentuk ini peneliti tetap 

bergerak di antara tiga komponen analisis, yaitu data reduction (reduksi data), 

data display (sajian data) dan data conclusion drawing (penarikan kesimpulan). 

Seperti dalam skema di bawah ini. 

 

Gambar I.2 
Bagan Teknik Analisa Data 
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Sumber : HB. Sutopo, 2002:120 
 
 

a.   Reduksi data  

Istilah reduksi data dalam penelitian kualitatif dapat disejajarkan 

maknanya dengan istilah pengelolaan data (mulai dari editing, koding, hingga 

tabulasi data) dalam penelitian kuantitatif. Reduksi data merupakan proses 

memeriksa kelayakan data yang berupa kelengkapan dan kebenaran data atau juga 

merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan dan abstrkasi data (kasar) 

yang ada di lapangan berupa hasil wawancara, observasi, artikel dan surat kabar, 

serta dokumen pendukung lainnya. Proses ini berlangsung sepanjang pelaksanaan 

penelitian, yang dimulai sebelum proses pengumpulan data, yaitu sejak 

pengambilan keputusan tentang kerangka kerja konsepsional pemilihan kasus, 

pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dan cara pengumpulan data yang dipakai. 

Dalam proses reduksi data penelitian ini terdapat suatu keputusan susulan dalam 

penempatan sajian gambar Iklan Partai Gerindra yang semula hanya terdapat pada 

Pengumpulan  

Data 

Reduksi Data 
(Data Reduction) 

Sajian Data 
(Data Display) 

Penarikan Kesimpulan 
(Conclusion Drawing) 
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lampiran, namun pada akhirnya menjadi data pendukung juga dalam penyajian 

data responden pada bab III. 

 

b. Penyajian data 

Penyajian data dilakukan dengan pengkategorisasian data sehingga 

memungkinkan untuk melihat data dengan jelas. Penyajian data berupa hasil 

wawancara dirancang guna merakit informasi secara teratur supaya mudah dilihat 

dan diambil pengertiannya dengan bentuk yang kompak. Kategorisasi pada 

penyajian data didasarkan atas jawaban atas wawancara terhadap responden yang 

terbagi menjadi tiga garis besar, yaitu kategori masyarakat umum, akademisi dan 

praktisi serta kalangan partai. Dari tiga kategorisasi tersebut kemudian dibagi 

menjadi kategorisasi jawaban umum yang mengarah pada kesimpulan penelitian 

ini. 

 

c. Kesimpulan dan Verifikasi 

Kesimpulan merupakan hasil akhir dari suatu penelitian kualitatif. 

Peneliti berusaha untuk memberikan makna yang penuh dari data yang terkumpul. 

Beranjak dari reduksi data, dan penyajian data, dapat disimpulkan berbagai 

masalah yang dihadapi dalam penelitian. Kesimpulan diambil dengan 

memperbandingkan penyajian data dengan rumusan dan latar belakang 

permasalahan sehingga menjadi sebuah kesimpulan yang merupakan bagian 

kesatuan penelitian ini. 
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BAB II 

IKLAN PARTAI GERINDRA  

 

A. Sekilas tentang Partai Gerindra 

1. Sejarah 

Partai Gerindra atau Partai Gerakan Indonesia Raya adalah sebuah partai 

politik di Indonesia yang didirikan 6 Februari 2008. Dalam Pemilu 2009, partai ini 

bernomor urut 5 yang kemudian dikembangkan partai ini dengan keidentikan angka lima 

pada Pancasila, Pandawa, dan rukun Islam. Partai ini juga berazaskan Pancasila dan UUD 

1945. (Tanya Jawab Seputar Partai Gerindra, 2009: 3-9) 

Latar belakang dibentuknya Partai Gerindra menurut Fadli Zon, salah seorang 

wakil ketua partai ini adalah adanya semangat meluruskan rel yang salah atas sikap para 

elite dalam memimpin negeri ini. Fadli menilai bahwa pemerintahan pada masa 

menjelang pemilu 2009 hanya mengedepankan ekonomi yang kapitalistik, politik 

demokrasi liberal yang tidak sesuai founding fathers bangsa ini. Dan banyak sekali 

parpol-parpol yang lebih untungkan golongan saja daripada masyarakat secara 

keseluruhan (Kompas.com, 12 Juli 2008). 

Selain itu, berdirinya Gerindra dan bergabungnya para tokoh-tokoh, juga 

didasari karena kegalauan, kerisauan akan arah pembangunan ekonomi sekarang ini. 

Atas tidak berhasilnya 10 tahun reformasi. Sumber daya ekonomi yang sudah beralih 

milik. Jutaan hektar dikuasai oleh perusahaan-perusahaan besar yang tidak jelas di 
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negara mana, dan kemiskinan yang meningkat di Indonesia. (Kompas.com, 16 Oktober 

2008). 

Dalam sebuah buku suplemen Partai Gerindra secara lebih lengkap dijelaskan 

bahwa alasan didirikannya Partai Gerindra sebagai berikut: 

“Para pendiri dan inisiator Partai Gerindra merasa terpanggil melihat 

kondisi bangsa Indonesia dimana mayoritas rakyatnya masih 

berkubangdalam penderitaan, sistem politik yang tak kunjung mampu 

merumuskan dan melaksanakan perekonomian nasional untuk 

mengangkat harkat martabat mayoritas rakyat Indonesia dari 

kemelaratan. Bahkan dalam upaya membangun bangsa, dalam 

perjalanannya kita justru terjebak sistem pasar yang telah memporak-

porandakan perekonomian bangsa, yang menyebabkan situasi yang sulit 

bagi kehidupan rakyat dan bangsa. Pada situasi demikian, Partai 

Gerindraingin memberikan sumbangsihkepada bangsa dan negara 

sehingga tercipta Indonesia Raya yang makmur dan sejahtera.” (Tanya 

Jawab Seputar Partai Gerindra, 2009: 3-4) 

Selain terdapat nama-nama yang cukup populer yang menjadi pengurus pusat 

partai ini, diantaranya Fadli Zon, Muchdi Pr, dan Halida Hatta yang ketiganya 

berkedudukan sebagai wakil ketua, Partai Gerindra juga mengusung Prabowo Subiyanto 

sebagai calon presiden. 

Pada awalnya, partai ini tidak mencantumkan Prabowo Subiyanto sebagai 

pengurusnya. Prabowo resmi keluar dari Partai Golkar dan bergabung dengan Partai 
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Gerindra pada tanggal 12 Juli 2008 sebagai anggota. Ketua Umum Partai Gerindra 

Suhardi mengakui, Prabowo "campur tangan" dalam pembentukan partai itu, tetapi 

selama ini di belakang layar. Pembentukan partai ini adalah atas inisiatif Prabowo dan 

menjadi kendaraan politik Prabowo untuk mencalonkan diri sebagai Presiden Republik 

Indonesia (wikipedia.com). Prabowo kemudian diangkat menjadi Ketua Dewan Pembina 

berdasarkan Kongres Luar Biasa Partai Gerindra pada Oktober 2008. (Tanya Jawab 

Seputar Partai Gerindra, 2009: 41). 

Menurut Rini Utami seorang jurnalis dari antara.com (antara.com, 22 Oktober 

2008), Partai Gerindra adalah sebuah partai baru dengan beban masa lalu. Hal ini terkait 

dengan figur Prabowo pernah mengikuti konvensi calon presiden dari Partai Golkar, 

menjelang Pemilu 2004 dan ia kalah. Menurutnya, salah satu "titik lemah" Prabowo, 

yang berpotensi dipolitisasi lawan politiknya, adalah dugaan keterlibatannya dalam 

kasus penculikan sejumlah aktivis tahun 1998, menjelang Soeharto lengser. Kasus itu 

pula yang membuat ia dipensiunkan dini dari kemiliteran. 

Masih berdasar tulisan Rini pada antara.com, Suhardi, Ketua Umum Partai 

Gerindra menilai kasus penculikan aktivis itu tidak relevan lagi untuk "menjatuhkan" 

Prabowo karena berulang kali dijawab dan tidak pernah bisa dibuktikan. Bahkan, Partai 

Gerindra kini memiliki "perisai" kuat untuk menangkal tuduhan keterlibatan Prabowo 

karena dua korban penculikan tahun 1998, Pius Lustrilanang dan Desmond J Mahesa, 

menjadi kader dan caleg partainya. 

Sementara itu mengenai target partai, Ketua Umum Partai Gerindra Prof 

Suhardi pernah menyatakan bahwa Gerindra menargetkan perolehan sebesar 30 persen 

dari 70 juta pemilih di Indonesia. Target tersebut menurut Ketua Dewan Pembina 
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Gerindra, Prabowo bukan tanpa alasan, sebagai partai baru Gerindra telah mendapatkan 

anggota cukup banyak. Berdasarkan laporan dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan 

Daerah Pimpinan Cabang (DPC) anggota Partai Gerindra hingga Oktober 2008 telah 

mendekati angka lima juta. (Kompas.com, 14 Oktober 2008) 

Partai Gerindra juga mengklaim bahwa partainya merupakan partainya ‘wong 

cilik’. Prabowo mengatakan bahwa dimana-mana terutama ketika dia bertemu wong 

cilik, orang akan mengatakan Gerindra. Menurutnya, ini merupakan bukti kepercayaan 

masyarakat akan semangat dan cita-cita membangun bangsa bersama rakyat Gerindra 

kini sudah menjadi partainya wong cilik. Dalam orasi politiknya pada penutupan Kongres 

Luar Biasa (KLB) serta Rapimnas Partai Gerindra, Prabowo juga mengatakan bahwa 

Gerindra, kini sudah menjadi partai arus bawah. (Kompas.com, 16 Oktober 2008)  

Selain titik kelemahan figur Prabowo, secara keseluruhan Gerindra juga 

merupakan partai baru yang mempunyai dukungan finansial besar. Hal itu merupakan 

suatu kelebihan bagi partai ini karena sebagai partai baru, partai ini belum mempunyai 

‘track record’  sehingga bisa menyampaikan segala macam janji tanpa adanya suatu 

prasangka masyarakat akan partai ini, dukungan finansial yang cukup besar juga 

membuatnya dapat bersosialisasi dengan baik melalui media massa. 

(http://politikana.com/baca/2009/03/27/review-partai-gerindra.htm) 

 

 

2. Jati Diri Partai Gerindra 
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Dalam perjuangannya Partai Gerindra berpijak dan berpegang teguh pada 

landasan kedaulatan dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang 

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun jati diri Partai Gerindra 

adalah: 

1) Kebanggsaan (nasionalisme), Partai Gerindra adalah partai yang 

berwawasan kebangsaan yang berpegang teguh pada karakter 

nasionalisme yang kuat, tangguh, dan mandiri. Wawasan kebangsaan ini 

menjadi jiwa dalam segala aspek kehidupan berbangsa, baik kehidupan 

politik, ekonomi, sosial, budaya maupun keagamaan. 

2) Kerakyatan, Partai Gerindra adalah partai yang dibentuk dari, oleh, dan 

untuk rakyat sebagai pemilik kedaulatan yang sah atas Republik Indonesia. 

Keberpihakan pada kepentingan rakyat merupakan sebuah keniscayaan. 

3) Religius, Partai Gerindra adalah partai yang memegang teguh nilai-nilai 

Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kebebasan menjalankan agama dan 

kepercayaan masing-masing. Nilai-nilai religius senantiasa menjadi 

landasan bagi setiap jajaran pengurus, anggota, dan kader Partai Gerindra 

dalam bersikap dan bertindak. 

4) Keadilan Sosial¸ Partai Gerindra adalah partai yang mencita-citakan suatu 

tatanan masyarakat yang berkeadilan sosial, yakni masyarakat yang adil 

secara ekonomi, politik, hukum, pendidikan, dan kesetaraan gender. 

Keadilan sosial harus didasari atas persamaan hak, pemerataan, dan 

penghargaan terhadap hak asasi manusia. 
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3. Visi dan Misi Partai Gerindra 

Keberadaan Partai Gerindra dalam pentas politik nasional memiliki visi: 

“menjadi partai politik yang mampu menciptakan kesejahteraan rakyat, 

keadilan sosial, dan tatanan politik warga negara yang melandaskan diri 

pada nilai-nilai nasionalisme dan religiusitas dalam wadah Negara 

Kesatuan Republik Indonesia.” 

Untuk mewujudkan visi tersebut, Partai Gerindra mengemban misi dalam 

kehidupan berbangsa dan bernegara antara lain: 

1) Mempertahankan kedaulatan dan tegaknya Negara Kesatuan Republik 

Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. 

2) Mendorong pembangunan nasional yang menitikberatkan pada 

pembangunan ekonomi kerakyatan, pertumbuhan ekonomi yang 

berkelanjutan, dan pemerataan hasil-hasil pembangunan bagi seluruh 

warga bangsa dengan mengurangi ketergantungan pada pihak asing. 

3) Membentuk tatanan sosial dan politik masyarakat yang kondusif untuk 

mewujudkan kedaulatan rakyat dan kesejahteraan rakyat. 

4) Menegakkan supremasi hukum dengan mengedepankan praduga tak 

bersalah dan persamaan hak di depan hukum. 

5) Merebut kekuasaan pemerintahan secara konstitusional melalui Pemilu 

Legislatif dan Pemilu Presiden untuk menciptakan lapisan kepemimpinan 

yang kuat. 
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4. Lambang Partai Gerindra 

Lambang Partai Gerindra adalah kepala burung Garuda warna kuning dalam 

kotak persegi lima dengan latar warna merah. 

 

Gambar II.1. Lambang Partai Gerindra 

Adapun arti dari lambang Partai Gerindra tersebut yaitu: 

Ø Kotak persegi panjang bergaris hitam, dasar warna putih, yang melambangkan 

kesucian dan keikhlasan. Di tengah terdapat lima persegi bergaris hitam dengan 

dasar merah. 

Ø Di tengahnya terdapat gambar kepala Burung Garuda dengan warna kuning 

keemasan, melambangkan kemakmuran. 

Ø Menghadap ke kanan, melambangkan keberanian dalam bersikap dan 

bertindak. 

Ø Kepala Burung Garuda pada lehernya terdapat sisik yang berjumlah 17, terdapat 

jengger dan jambul berjumlah 8, bulu telinga yang berjumlah 4, bingkai gambar 

kepala Burung Garuda persegi 5, yang menyimbulkan tanggal kemerdekaan 

Indonesia, 17-8-45. 
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Ø Di atasnya bertuliskan PARTAI berwarna hitam, di bawahnya bertuliskan 

GERINDRA berwarna merah dengan tepi tulisan berwarna hitam, di bawahnya 

lagi tulisan GERAKAN INDONESIA RAYA berwarna hitam.  

 

5. Tujuan Partai Gerindra 

Partai Gerindra memiliki 5 (lima ) tujuan utama, yaitu: 

1) Mempertahankan dan mengamalkan Pancasila serta menegakkan Undang-

Undang Dasar 1945, sebagaimana ditetapkan tanggal 18 Agustus 1945. 

2) Berjuang memperoleh kekuasaan politik secara konstitusional guna 

mewujudkan pemerintahan, sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan 

Undang-Undang Dasar 1945, yang melindungi segenap bangsa Indonesia, 

memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta 

ikut melaksanakan ketertiban dunia. 

3) Menciptakan masyarakat adil dan makmur, merata material dan spiritual 

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

4) Mewujudkan kedaulatan rakyat dalam rangka mengembangkan kehidupan 

demokrasi, yang menjunjung tinggi dan menghormati kebenaran, hukum, 

dan keadilan. 

5) Mewujudkan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada kekuatan bangsa, 

yang mengarahkan pada kedaulatan dan kemandirian bangsa. 
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6. Struktur Organisasi Partai Gerindra 

Struktur organisasi Partai Gerindra terdiri atas: 

a. Struktur organisasi Partai Gerindra: 

1) Dewan Penasehat 

2) Dewan Pembina 

3) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) 

4) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) 

5) Dewan Pimpinan Cabang (DPC) 

6) Pimpinan Anak Cabang (PAC) 

7) Pimpinan Ranting (PR) 

b. Susunan Dewan Penasehat, Dewan Pembina, dan Dewan Pimpinan Pusat 

Partai Gerindra: 

Ø Ketua Dewan Penasehat: Drs. Moerdiono 

Ø Ketua Dewan Pembina: Letjen. TNI (Purn.) Prabowo Subiyanto 

Ø Dewan Pimpinan Pusat: 

1. Ketua Umum : Prof. DR. Ir. Suhardi, MSc. 

2. Wakil Ketua Umum : a. Fadli Zon, SS. MsC. 

   b. Halida hatta 

   c. Mayjen. TNI (Purn.) Muchdi P. 

3. Sekretaris Jenderal : Ahmad Muzani 

4. Bendahara : T. A. Muliatna Djiwandono  
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7. Analisis Komponensial Partai Gerindra Pada Pemilu 2009 

Majalah Mix pada edisi 01/ IV menyatakan Partai Gerindra dengan 

menggunakan analisis komponensional dan membandingkannya dengan partai lain. 

Berikut adalah data analisis komposional tersebut: 

 

Gambar II.2 Bagan Analisis Komponensial Partai Gerindra 

Analisis Komponensial Partai Gerindra 

Target massa pendukung Seluruh potensi komponen bangsa. 

Siapa (first dan second) yang 

diinginkan 

Penekanan pada petani, nelayan, pemilih pemula dan kelompok 

masyarakat yang termarginalkan. 

Citra yang diinginkan 
Partai yang membela kepentingan nelayan dan petani yang dipercaya 

sebagai bagian dominan bangsa Indonesia. 

Pesan inti yang disampaikan Hidup yang lebih baik bagi kalangan petani dan nelayan. 

Selebriti pendukung Di3va, Djaja Mihardja, Rachel Maryam, dan beberapa artis lain. 

Pendukung dari orang khusus 
Halida Hatta, putri proklamator Muhammad Hatta, Mantan Menteri 

Sekretaris Negara dan petinggi Golkar pada Orba Moerdiono. 

Daya tarik rasional Sosok Prabowo 

Daya tarik emosional 
Isu dalam kampanye Prabowo yang bertekad memperjuangkan petani, 

nalayan, dan pedagang pasar. 

Daya tarik moral Memperjuangkan wong cilik. 
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Attack (fakta) 

Selain membombardir awareness audience dengan iklan yang 

provokatif, Gerindra juga melakukan aneka kegiatan below the line 

yang massal seperti menyelenggarakan pertunjukan wayang orang, 

tonil, dsb. 

Defense (kebanggan dan 

program) 

Mencoba menciotrakan dirinya sebagai partai yang lebih peduli dan 

mencintai petani, nelayan, pedagang pasar tradisional, dan masyarakat 

miskin lainnya, secara nyata dan bukan wacana. 

Acclaim (pencapaian dan 

integritas) 

Lembaga Survei Nasional (LSN) melansir tingkat elaktabilitas 

Prabowo berada di perngkat 3. 

Advocate / expert / social 

(tetangga, teman, keluarga, 

perkumpulan, dll) 

Expert: Mantan Deputi BIN Muchdi P.R., sebagai salah satu Wakil 

Ketua Umum Gerindra. 

Media 

Facebook (497 member), iklan TV, media cetak (untuk kampanye 

Tidar), kegiatan below the line melalui kesenian, dialog publik, temu 

wicara, menggunakan ambassador seperti Di3va, dan Djadja 

Mihardja. 

Atmosfer (lingkungan yang 

dikemas untuk menciptakan / 

memperkuat kecenderungan 

pemilih untuk memilih partai / 

pimpinan) 

Sosial Kerakyatan 

Jaring struktural dan struktural Sayap organisasi: 

- Tidar (Tunas Indonesia Raya) 

- Gardu Prabowo (Gabungan Rakyat dukung Prabowo) 

- wadah untuk mengakomodir kekuatan rakyat yang sesuai dengan 

Gerindra. 

 

(Sumber: Majalah Mix, edisi 01/ IV/ 2009: 34) 
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B. Iklan Partai Politik Gerindra di Televisi 

Saat ini Gerindra memang termasuk salah satu partai yang giat melakukan 

promosi besar-besaran. Promosinya melalui media massa secara terus-menerus, 

memasuki ruang dan benak masyarakat. Iklan yang muncul hampir setiap hari itu juga 

memperlihatkan partai ini memiliki kemampuan dana. 

Bagi banyak pihak iklan Partai Gerindra ini merupakan iklan yang berkualitas 

apabila dibandingkan dengan iklan partai politik lain yang muncul di televisi. Akbar 

Tanjung, seorang politisi senior Partai Golkar, mengungkapkan bahwa iklan Gerindra 

bagus karena dia menganggap bahwa iklan ini fokus dalam penyajian materinya, serta 

kekuatannya pada orientasi yang kuat untuk menyejahterakan rakyat 

(blogdetik.com/Elvan Dany Sutrisno - detikPemilu/20/1/2009) 

Iklan Partai Gerindra tak bisa lepas dari sosok Prabowo Subiyanto. Sebelum 

muncul dalam iklan Partai Gerindra pada Pemilu 2009, Prabowo Subiyanto telah terlebih 

dahulu mengeluarkan banyak iklan politik di media massa dalam rangka meraih 

dukungan publik dan pengurus Golkar pada tahun 2003. Dalam iklan itu, Prabowo 

Subiyanto berjanji membawa Indonesia untuk kembali menjadi "Macan Asia" yang 

disegani seperti sebelum era krisis moneter. 

Kegagalan menjadi capres Golkar lima tahun lalu belum membuat Prabowo 

Subiyanto kapok dengan politik. Tahun 2008, naluri politik Prabowo Subiyanto terbit 

kembali. Tidak tanggung-tanggung, demi menjembatani ambisi politiknya, Prabowo 

Subiyanto menyiapkan kendaraan politik sendiri. Dibantu para koleganya, ia mendirikan 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



partai yang diberi nama Gerindra (Gerakan Rakyat Indonesia Raya) dalam waktu yang 

sangat singkat. Setelah Gerindra dinyatakan lolos oleh KPU sebagai peserta Pemilu 2009, 

Prabowo Subiyanto menyatakan keluar dari Golkar dan beriklan dengan gencar. 

Iklan Partai Gerindra dengan iklan Prabowo Subiyanto pada tahun 2004 masih 

berkaitan karena terdapat beberapa frame dalam kedua iklan tersebut yang sama. 

Demikian halnya yang terjadi antara iklan Partai Gerindra dengan iklan organisasi 

masyarakat yang diketuai oleh Prabowo Subiyanto seperti iklan Himpunan Kerukunan 

Tani Indonesia (HKTI) dan Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI). Walaupun 

kesamaan frame ini terkadang menimbulkan kerancuan pada masyarakat antara iklan 

Partai Gerindra dengan iklan Prabowo Subiyanto yang lain, namun pada iklan Partai 

Gerindra terdapat sebuah lambang Partai Gerindra dan atribut partai lainnya yang 

terletak dalam iklan. 

    

Gambar II. 3 Perbedaan frame Iklan Partai Gerindra yang dengan lambang dan Iklan HKTI 

 

Apabila tidak diperhatikan secara cermat kedua frame iklan di atas merupakan 

frame yang sama, namun sebenarnya terdapat perbedaan pada bagian bawah frame, 

yang pada iklan Partai Gerindra terdapat lambang partai. Jadi iklan Partai Gerindra yang 

dimaksudkan sebagai titik fokus bahan studi dalam penelitian ini adalah iklan Partai 
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Gerindra yang pada prakteknya menggunakan lambang Gerindra pada bagian bawah  

frame iklan, ataupun iklan yang di dalamnya terdapat atribut Partai Gerindra dan bukan 

merupakan iklan Prabowo Subiyanto secara umum. 

Atribut di sini juga dapat berupa lambang Partai Gerindra yang terdapat dalam 

gambar-gambar pada iklan Partai Gerindra, misalnya pada payung, baju, caping, mobil, 

kapal ataupun layang-layang yang juga membedakan iklan Partai Gerindra dengan iklan 

Prabowo Subiyanto lainnya. 

         

Gambar II.4  Gambar iklan Partai Gerindra dengan dipenuhi atribut (lambang) 

Partai Gerindra 

Gencarnya iklan Partai Gerindra pada masyarakat menimbulkan suatu 

fenomena yang ditangkap oleh berbagai lembaga survei di Indonesia. Upaya partai 

mengiklankan diri mulai terlihat. Sebagai contoh, hasil jajak pendapat Lembaga Survei 

Nasional (LSN) menyebutkan, Gerindra dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) sebagai 

partai baru terpopuler. 

Sejauh ini Gerindra menjadi satu-satunya partai yang membidik emosi publik 

dalam iklannya. ''Gerindra..Gerindra..Gerindra!'' adalah tiga kata yang diucapkan dengan 

intonasi meninggi oleh suara seorang wanita pada akhir iklan politik Partai Gerakan 

Indonesia Raya (Gerindra). Tiga kata tersebut berhasil menjadi sebuah mantra politik 

bagi Gerindra. Pasalnya, September lalu popularitas dari Gerindra melejit sampai 65 

persen menurut Lembaga Survei Nasional (LSN). Publik juga menyambut iklan Gerindra 
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dengan sikap yang positif. Memori publik terhadap iklan Gerindra berada pada ambang 

yang tinggi menurut Lembaga Survei Indonesia (LSI), yaitu 51 persen. 

(blogdetik.com/pemilu/12 November 2008) 

Direktur Eksekutif LSN Umar S Bakry mengemukakan, berdasar jajak pendapat 

pada 20-27 September 2008 di 15 kota besar di Indonesia terhadap 400 responden, 

Gerindra dan Hanura menduduki peringkat teratas dari sepuluh partai baru peserta 

Pemilu 2009. Dia menambahkan, di luar Gerindra dan Hanura tidak ada satu partai baru 

pun yang popularitasnya melewati angka 30 persen. Menurut Umar, selain didukung 

strategi kampanye dan sosialisasi yang baik berbasis finansial kuat, nama besar Prabowo 

menjadi modal efektif bagi tingginya popularitas kedua partai tersebut. 

Sementara itu survei Lembaga Survei Indonesia yang melibatkan 1.249 

responden dan dilaksanakan 8-20 September 2008 menunjukkan partai-partai baru tidak 

berhasil tampil sebagai kekuatan elektoral baru, kecuali Gerindra yang mendapat 

dukungan sebanyak 3,2 persen dan Partai Hati Nurani Rakyat 1,2 persen. (antara.com, 

22 Oktober 2008).  

Sebagai partai pendatang baru, iklan-iklan yang disampaikan Gerindra pada 

masyarakat berdampak yang cukup signifikan. Iklan yang menjual isu kesejahteraan 

nelayan dan petani tersebut langsung banyak dikenal masyarakat. Menyoal banyaknya 

janji yang diekspose oleh iklan partainya, Fadli Zon, Wakil Ketua Umum Gerindra, 

mengatakan bahwa partainya siap ditagih melaksanakan janji-janjinya yang tertuang 

dalam kampanye dan iklan-iklan politik jika terpilih kelak. Akuntabilitas partai 

dipertaruhkan. 
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Prabowo Subiyanto mengatakan akan terus mempertimbangkan dari dampak 

iklan tersebut untuk melanjutkan penayangan iklan. Menurutnya iklan yang disampaikan 

pada masyarakat itu harus tepat sasaran untuk dapat diterima dan memperoleh simpati 

serta dukungan masyarakat.(www.partaigerindra.com, 1Desember 2008). 

Iklan Gerindra sendiri berawal dari diskusi para petinggi partai tentang visi dan 

program. Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani mengatakan saat itu tercetus ide 

tentang konsep partai yang membawa masyarakat keluar dari kesulitan dan 

mengembalikan kesuksesan Indonesia di masa lalu. Hal ini dinyatakan dalam Koran 

Tempo pada tulisan Oktamandjaya Wiguna yang berjudul Kreatif Iklan Politik pada edisi 

02 November 2008. 

Masih menurut suumber yang sama, Muzani menyatakan bahwa 

Prabowo sendiri yang membuat konsep lambang partai kepala burung garuda. 

Adapun penyingkatan nama partai menjadi Gerindra adalah ide kakak kandung 

Prabowo, Hashim Djojohadikusumo, yang kemudian konsep-konsep ini 

diserahkan kepada tim kreatif. 

Partai Gerindra memilih rumah produksi Padi Films yang melambung 

namanya lewat sinetron komedi Bajaj Bajuri. Pembuatan iklan pun ditangani 

langsung oleh pemilik rumah produksi tersebut, Gary Hayes, yang menurut 

sumber Tempo, Gary sebenarnya orang dekat keluarga Prabowo. Sebelumnya dia 

pernah menjadi rekan bisnis Hashim.  

Bagi Gary, yang sudah 20 tahunan bergelut di dunia periklanan 

Indonesia, mengerjakan iklan sosok Prabowo Subiyanto dan Gerindra sangat 
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menyenangkan sekaligus menantang. Dia menyatakan bahwa pembuatan iklan 

ini berbeda dari iklan biasa karena harus bisa menarik perhatian orang banyak. 

Dia menyatakan pula bahwa semua jurus klise periklanan tidak berlaku di sini. 

Gary menjelaskan, proses pembuatan iklan sekitar enam pekan itu 

menelan biaya besar, tapi ia enggan menyebut angka persisnya. Menurut dia, 

konsep dan jalan cerita iklan dibuat oleh pihak Gerindra, berisi penggambaran 

situasi Indonesia di masa lalu dan kini, serta upaya memperbaiki masa 

mendatang bersama Prabowo dan Gerindra. Sasaran iklan harus langsung 

masyarakat kelas bawah yang paling menderita didera krisis.  

Gary pun memutar otak. Ia mendesain sosok Prabowo menjadi 

pendongeng tentang Indonesia. Gary menghindari slogan dan pemunculan huruf, 

karena ia ingin lebih fokus pada pesan visual dengan gambar-gambar yang 

mengontraskan Indonesia yang sejahtera dengan Indonesia yang dilanda krisis. 

Dia menyatakan hal tersebut dengan pernyataan ‘biarkan gambar yang bicara’ 

(Koran Tempo, 02 November 2008). 

Iklan Partai Gerindra mempunyai beberapa versi yang berbeda, namun dalam 

masing-masing versi memiliki beberapa kesamaan gambar. Keberagaman versi iklan ini 

menurut Partai Gerindra adalah untuk perbaikan dari versi sebelumnya dan agar setiap 

visi dan misi partai dapat dijelaskan sejelas mungkin. Hingga awal Maret 2009 terdapat 

12 versi iklan Partai Gerindra,. Yaitu: 

1. Iklan versi Garuda 60’ 
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Iklan Partai Gerindra sebagian besar diawali dengan memperkenalkan tokohnya 

yaitu Prabowo Subiyanto, dan tak terkecuali iklan versi Garuda 60’ ini.. Dalam versi 

iklan ini terdapat tiga bagian pokok materi. Yang pertama adalah penggambaran 

kemakmuran Indonesia yang diceritakan kaya akan sumber daya alam. Bagian 

selanjutnya menceritakan suatu permasalahan bagaimana rakyat yang tidak bisa 

menikmati kemakmuran tersebut, dan pada bagian terakhir iklan ini menawarkan 

Partai Gerindra sebagai solusi dari permasalahan tersebut dan ajakan bagi 

masyarakat untuk bergabung dalam partai tersebut. Hal ini terlihat dari narasi di 

bawah ini. 

Saya Prabowo Subiyanto 

Dari mata seekor Garuda Indonesia adalah tanah yang makmur. Lembah-
lembah kaya akan sawah, gunung-gunung kaya mineral, lautan kaya ikan, 
energi yang cukup.untuk perekonomian kita. Dahulu dengan kerja keras 
seorang ayah bisa menghidupi anak-anaknya. Keluarga mampu 
menyekolahkan anak-anak mereka. 

Tapi kini meski tanah kita makmur, anak-anak kita kelaparan, banyak 
kandungan energi di bumi kita tapi kita tak mempu beli bahan bakar untuk 
memasak. Banyak curah hujan membanjiri kota-kota kita tapi tak ada air 
untuk pertanian. 

Saya Prabowo Subiyanto meyampaikan  pesan penting. Rakyat Indonesia 
kini mencari sesuatu yang baru ”Gerindra..”. Suatu gerakan yang 
membangkitkan kita “Gerindra..”. Yang memajukan perekonomian kita 
“Gerindra..” Yang menghidupi rakyat kita “Gerindra..” Saya Prabowo 
Subiyanto Bergabunglah bersama saya di Gerakan Indonesia Raya Gerindra. 

 

2. Iklan Versi Mimpi 60’ 

Iklan versi mimpi ini berisi tentang bagaimana Partai Gerindra memandang rakyat 

Indonesia yang mempunyai mimpi untuk dapat hidup lebih baik, oleh karena itu 
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Partai Gerindra menawarkan untuk mewujudkan impian dan harapan mereka. Sekali 

lagi dalam iklan ini terdapat ajakan untuk bergabung dengan Prabowo dan Partai 

Gerindra. Dalam versi iklan ini juga terdapat kata-kata Gerindra yang diulang 

beberapa kali, bahkan hingga belasan kali, seperti terlihat dalam narasi berikut: 

Mereka mencari “Gerindra..” 

Mereka berharap “Gerindra..” 

Mereka berpikir “Gerindra..” 

Mereka bermimpi “Gerindra..” 

Mereka lapar “Gerindra..” 

Mereka haus “Gerindra..” 

Mereka adalah masa depan “Gerindra..” 

Mereka berhak mendapatkan yang terbaik dari kita “Gerindra..” 

Ada gerakan baru “Gerindra..” 

Gagasan baru, pemimpin baru, energi baru “Gerindra..”  

Awal masa depan yang lebih cerah “Gerindra..” 

Saya Prabowo Subiyanto membawa satu gerakan baru untuk harapan baru 
“Gerindra..” 

Agar setiap keluarga dapat memberi makan anak-anak mereka dan 
mencerdaskan mereka untuk hari esok yang lebih baik “Gerindra..” 

Saatnya bergabung dengan Gerakan Indonesia Raya 

Gerindra 

 

 

3. Iklan Versi Visi 60’ 
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Dalam versi iklan ini Indonesia digambarkan sebagai negara yang memiliki 

keanekaragaman. Oleh karena itu, dalam iklan ini Partai Gerindra menawarkan 

ajakan untuk bersatu membangun bangsa Indonesia melalui Partai Gerindra 

Saya Prabowo Subiyanto 

Dari mata seekor Garuda Indonesia adalah negara dengan banyak 
kepulauan, kepercayaan, petani dan ladang. Banyak pekerjaan dengan 
banyak sumber pekerjaan. Banyak anak-anak dengan otak yang cerdas. 

Dalam cerita nenek moyang kita, burung Garuda adalah penjaga bangsa 
yang besar, sangat kuat ketika kita bergerak sebagai satu kesatuan, satu 
tanah air, satu visi, satu suara. 

Ada satu partai baru dengan gagasan, energi, dan harapan baru. Suatu 
gerakan kesatuan rakyat Indonesia dari seluruh penjuru kehidupan. 
Gerindra. Satu gerakan, satu tujuan, satu visi untuk menghidupi seluruh 
keluarga, menciptakan lapangan kerja, mendidik semua anak-anak kita. 
Saya Prabowo Subiyanto, bergabunglah bersama saya di Gerakan Indonesia 
Raya. Gerindra. 

 

 

 

 

4. Iklan Versi Mimpi 30’ 

Iklan versi ini adalah kependekan dari iklan versi mimpi 60’. Terdapat beberapa 

potongan gambar dan narasi yang sama dengan iklan versi mimpi 60’. Inti dari kedua 

iklan inipun sama, dengan narasi yang tersaji yaitu: 

Mereka mencari “Gerindra..” 
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Mereka bermimpi “Gerindra..” 

Mereka lapar “Gerindra..” 

Mereka haus “Gerindra..” 

Agar setiap keluarga dapat memberi makan anak-anak mereka “Gerindra..” 

Dan mencerdaskan mereka untuk hari esok yang lebih baik. 

Saatnya bergabung dengan Gerakan Indonesia Raya 

Gerindra 

 

5. Iklan Versi Layang-layang 30’ 

Pada iklan versi ini, Partai Gerindra mencoba mengetengahkan wacana mengenai 

masa depan bangsa dengan menampilkan figur anak-anak. Partai Gerindra 

memandang bahwa pada masa sekarang ini anak-anak kurang mendapatkan 

perhatian dan fasilitas yang memadai yang dapat mendukung masa depan mereka, 

seperti tergambar dalam narasi di bawah. 

Saya Prabowo Subiyanto 

Ayah mereka petani. 

Ibu mereka guru. 

Mimpi mereka, mimpi kita. 

Meraka lapar,mereka haus. 

Mereka memberi cinta dan mereka memerlukan kasih sayang kita. 

Di tangan mereka ada masa depan kita 

Semakin tinggi harapan kita. 

Sehingga setiap anak tumbuh kuat, cerdas, dan sehat. 

Saya Prabowo Subiyanto 
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Dengan Partai Gerindra menyampaikan pesan. 

Bergabunglah dengan Partai Gerakan Indonesia Raya. Gerindra. 

6. Iklan Versi Lapar 30’ 

Versi iklan Partai Gerindra yang berjudul lapar ini mencoba mengkritisi kehidupan 

rakyat yang dinilai oleh Partai Gerindra mengalami kekurangan baik dalam bentuk 

lapangan pekerjaan ataupun makanan untuk penghidupan mereka dan Partai 

Gerindra hadir dengan menjanjikan kesejagteraan untuk rakyat. 

Saya Prabowo Subiyanto 

Dari mata seekor Garuda Indonesia kaya segala sumber daya untuk 
menghidupi rakyatnya. 

Namun kini, mereka tak mampu memberi makan anak-anaknya. Rakyat 
rindu bukti nyata, tak hanya sekedar janji kosong belaka. Rindu suatu 
pergerakan baru yang menciptakan lapangan pekerjaan, yang menghidupi 
keluarga-keluarga kita. 

Saya Prabowo Subiyanto, bergabunglah bersama saya di Gerakan Indonesia 
Raya. 

Gerindra 

 

7. Iklan Versi Haus 30’ 

Versi iklan ini mengetengahkan bagaimana permasalahan petani dalam mengairi 

sawa mereka, padahal dinyatakan oleh narasi dalan iklan ini bahwa Indonesia adalah 

negara kaya air. Dalam versi ini Partai Gerindra menawarkan suatu gerakan untuk 

membantu petani. 

Saya Prabowo Subiyanto 
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Dari mata seekor Garuda Indonesia punya air yang cukup, sungai kaya iklan, 
langit penuh dengan hujan. 

Namun kini, petani tak bisa mengairi ladang mereka, keluarga tak mampu 
membeli air bersih untuk minum. 

Saya Prabowo Subiyanto menyampaikan pesan penting untuk Indonesia. 
Rakyat haus suatu gerakan yang membantu petani untuk menanam padi 
mereka. Saya Prabowo Subiyanto bergabunglah bersama saya di Gerakan 
Indonesia Raya. 

Gerindra 

 

8. Iklan Versi Mencari 30’ 

Dalam versi iklan ini, Partai Gerindra  menawarkan suatu harapan baru bagi rakyat 

Indonesia. Sutau gerakan yang membangkitkan semangat rakyat dan memajukan 

perekonomian bangsa. 

Saya Prabowo Subiyanto 

Dari mata seekor Garuda Indonesia adalah negara yang makmur. 

Tapi kini banyak keluarga tak mampu membeli makanan. 

Rakyat Indonesia kini mencari sesuatu yang baru. Suatu gerakan yang 
membangkitkan semangat “Gerindra..” 

Yang memajukan perekonomian kita “Gerindra..” 

Yang menghidupi rakyat kita “Gerindra..’ 

Saya Prabowo Subiyanto bergabunglah bersama saya di Gerakan Indonesia 
Raya. 

Gerindra 

 

 

9. Iklan Versi Visi 30’ 
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Versi ini adalah kependekan dari versi visi 60’. Materi yang disampaikannya pun 

hampir sama, yaitu mengajak rakyat Indonesia bersatau dalam Partai Gerindra 

karena partai ini menawarkan suatu harapan baru bagi kehidupan masyarakat yang 

lebih baik. 

Saya Prabowo Subiyanto 

Indonesia adalah negara banyak kepulauan, penduduk, dan kepercayaan. 
Negara akan kuat ketika kita bergerak satu bangsa, satu visi, satu suara. 

Ada satu partai baru dengan gagasan, energi, dan harapan baru. Satu 
gerakan  untuk menghidupi keluarga menciptakan lapangan kerja dan 
mendidik semua anak-anak kita. 

Saya Prabowo Subiyanto bergabunglah bersama saya di Gerakan Indonesia 
Raya. 

Gerindra. 

 

 

 

 

10. Iklan Versi Energi 30’ 

Iklan dengan versi energi merupakan iklan kependekan dari versi energi 60’. Pada 

iklan ini Partai Gerindra mencoba menyajikan Indonesia sebaga bangsa yang kaya 

akan energi, namun iklan ini juga memaparkan hal yang kontras bahwa rakyat tidak 

mampu membeli bahan bakar. Iklan ini menawarkan solusi suatu pembaharuan 

melalui Partai Gerindra. 

Saya Prabowo Subiyanto 
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Indonesia pernah terbang tinggi seperti burung Garuda. Negara yang kaya 
minyak, gas, dan batu bara. 

Tapi kini rakyat kita tak mampu membeli bahan bakar untuk kendaraan dan 
memasak 

Saya menyampaikan pesan penting. Rakyat Indonesia kini mencari suatu 
gerakan dengan gagasan baru, menyediakan lebih banyak bahan bakar 
untuk mengangkat negara kita terbang tinggi kembali. 

Saya Prabowo Subiyanto bergabunglah bersama saya di Gerakan Indonesia 
Raya. 

Gerindra. 

 

 

11. Iklan Versi Garuda 15’ 

Versi iklan ini cukup singkat karena hanya berdurasi 15’ yang hanya berisi penawaran 

Partai Gerindra akan kebutuhan rakyat pada suatu pembaharuan yang dapat 

meningkatkan kesejahteraan rakyat. 

Saya Prabowo Subiyanto 

Rakyat Indonesia mencari suatu gerakan yang membangkitkan semangat 
kita, yang memajukan perekonomian kita “Gerindra..” 

Untuk menghidupi rakyat kita “Gerindra..” 

Satu gerakan menuju Indonesia Raya. 

Gerindra 

 

 

Iklan Partai Gerindra pada garis besarnya menyasar pada kelompok petani dan 

masyarakat kecil. Iklan ini menawarkan suatu perubahan dengan janji peningkatan 
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kesejahteraan masyarakat. Untuk lebih lengkapnya, akan dilampirkan narasi yang 

disertai visualisasi pada lampiran penelitian. 

 

C. Profil Responden Secara Umum 

Unit analisis atau responden dikelompokkan menjadi tiga ketegori yaitu 

masyarakat secara umum, akademisi dan praktisi, serta yang terakhir adalah dari 

kalangan Partai Gerindra. 

Jumlah responden tidak ditetapkan dari awal tetapi peneliti melakukan 

wawancara kepada para nara sumber dengan menggali informasi yang diperlukan 

sampai mendapatkan jawaban yang cukup dan tidak menemukan adanya informasi yang 

berbeda lagi, atau dengan kata lain menggunakan metode purposive sample. Yang 

ditetapkan dari awal adalah kriteria narasumber yang akan diwawancara, yang terdiri 

atas: 

1. Masyarakat Secara Umum 

Masyarakat secara umum ditetapkan sebagai responden karena dalam 

penelitian ini ingin melihat bagaimana masyarakat Surakarta mempersepsikan iklan 

Partai Gerindra yang ditayangkan di televisi pada Periode Desember 2008-Maret 2009.  

Responden pada kategori masyarakat umum berjumlah 10 orang dengan 

karakteristik responden sebagai berikut: 
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a. Usia 

Usia 20-
29th
Usia 30-
40th
Usia
>40th

 

Gambar II.5 Responden Masyarakat Berdasar Usia 

b. Jenis Kelamin 

 

Laki-laki

Perempuan

 

Gambar II.6  Responden Masyarakat Berdasar Jenis Kelamin 
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c. Latar Belakang Pendidikan 

SMU
D3
S1
Mahasiswa

 

Gambar II.7 Responden Masyarakat Berdasar Latar Belakang Pendidikan 

 

2. Akademisi dan Praktisi 

Persepsi dari masyarakat tersebut kemudian akan diperbandingkan dengan 

persepsi praktisi dan akademisi yang dalam penelitian ini telah dianggap cukup 

memahami seluk beluk periklanan, khususnya periklanan politik. Maksud dari adanya 

persepsi akademisi dan praktisi di sini adalah sebagai suatu unit analisis yang turut 

mempagari pada waktu dilakukan analisis terhadap persepsi masyarakat secara umum. 

Terdapat tiga akademisi yang menjadi responden dari penelitian ini, yaitu: 

a. Sri Hastjarjo, S.Sos., Ph.D 

Alasan dipilihnya Sri Hastjarjo, S.Sos., Ph.D sebagai responden akademisi dalam 

penelitian ini adalah karena pengalamannya di bidang sosial politik yang dianggap 

mempunyai kompetensi untuk memberikan sumbangan persepsi dalam penelitian ini. 

Peneliti mempertimbangkan latar belakangnya sebagai staf pengajar program S1 dan 

pasca sarjana pada FISIP UNS, Sekretaris Program Studi S-2 Ilmu Komunikasi Program 
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Pasca Sarjana UNS serta sebagai host talkshow bidang sosial-politik di Terang Abadi 

Televisi (TATV) Surakarta, untuk dapat menggali persepsi iklan Partai Gerindra dari segi 

akademis sosial politik. 

b. Drs. Pawito, Ph.D 

Drs. Pawito, Ph.D merupakan staf pengajar program S1 dan pasca sarjana pada 

FISIP UNS, serta Ketua Program Studi S-2 Ilmu Komunikasi Program Pasca Sarjana UNS. 

Alasan dipilihnya Drs. Pawito, Ph.D sebagai responden karena beberapa tahun terakhir 

ini Drs. Pawito, Ph.D juga banyak mengadakan penelitian dan penulisan buku mengenai 

poitik di Indonesia. Oleh karena itu, Drs. Pawito, Ph.D dianggap mempunyai kompetensi 

sebagai responden untuk menyumbangkan persepsinya mengenai iklan Partai Gerindra. 

c. Drs. Sonhaji, M.Si 

Sebagai dosen politik pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIP UNS dan 

latar belakang kegiatan politiknya serta karya ilmiahnya mengenai sosial politik 

Indonesia yang sangat beragam maka Drs. Sonhaji, M.Si dianggap berkompeten untuk 

menganalisa dan mempersepsi iklan Partai Gerindra melalui kacamata politik. 

Selain akademisi, juga terdapat tiga praktisi yang menjadi responden dalam 

penelitian ini. Dua praktisi merupakan perwakilan dari biro iklan di Surakarta yaitu PT. 

Netra Setya Waskita Adv. dan PT FBC Indonesia dan seorang lagi merupakan tokoh 

praktisi periklanan Surakarta. Tiga responden tersebut yaitu 

a. Bambang Nugroho 
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Latar belakangnya sebagai seorang tokoh periklanan di Surakarta terbukti 

melalui jabatannya sebagai Ketua Komite Humas dan Periklanan KADIN Solo dan Ketua 

bidang Kreatif Asosiasi Perusahaan dan Praktisi Periklanan Solo. Sebagai seorang tokoh 

praktisi periklanan Solo, Bambang Nugroho juga merupakan praktisi pengajar DIII FISIP 

UNS serta direktur CV. Grafika Gunung Emas, GAGE design, sebuah perusahaan yang 

bergerak dalam bidang periklanan. Oleh karena itu, Bambang dinilai sebagai sosok yang 

kompeten dalam memberikan persepsinya mengenai iklan Partai Gerindra melalui 

kacamata praktisi periklanan. 

b. PT. Netra Setya Waskita Adv 

Merupakan sebuah perusahaan periklanan yang besar di kawasan Surakarta 

yang telah berdiri sejak lama dan dinilai cukup mengetahui seluk beluk periklanan. Oleh 

karena itu, peneliti menggunakan persepsi dari perwakilan biro advertising ini untuk 

menganalisa iklan Partai Gerindra melalui kacamata sebuah praktisi dalam sebuah biro 

periklanan. 

c. PT FBC Indonesia 

 Merupakan sebuah biro periklana yang besar di Surakarta. Walaupun baru 

berdiri pada tahun 2006, biro periklanan ini telah cukup banyak mempunyai prestasi, 

diantaranya adalah sebagai ‘Agency of the Year’ yang diperoleh dari Baskara Pinasthika 

Ad Fest dan juga pernah menjadi Nominator Citra Pariwara 2006. Biro iklan ini juga 

merupakansalah satu biro periklanan yang besar di kawasan Surakarta. Oleh karena, itu 

untuk memperkaya data maka perwakilan biro periklanan ini turut menjadi responden 

dalam menganalisa iklan Partai Gerindra dari sudut pandang biro periklanan. 
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3. Kalangan Partai 

Kalangan partai ditetapkan sebagai responden karena penelitian ini juga 

bermaksud meneliti awal mula munculnya iklan Partai Gerindra. Penelitian ini 

melibatkan kalangan partai yang berasal dari Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai 

Gerindra Solo, selain juga terdapat wawancara dengan Ketua Umum Partai Gerindra 

yaitu Prof. DR. Ir. Suhardi, MSc. 

 

 

BAB III 

PENYAJIAN DATA 

 

Dalam bab ini akan dipaparkan deskripsi data sebagai hasil yang telah dilakukan 

dalam proses pengumpulan data melalui teknik wawancara dan pengambilan sampel 

dengan purposif sampel pada wilayah Surakarta. 

Pengumpulan data dan informasi pada penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan metode wawancara secara mendalam. Wawancara yang dimaksud adalah 

suatu bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin 

memperoleh informasi dari seorang lainnya yang mengajukan pertanyaan-pertanyaan, 

berdasarkan tujuan tertentu dengan tanpa terstuktur dan terbuka (Deddy Mulyana, 

2006:180).  
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 Pengambilan sampel responden menggunakan sampel bertujuan/ purposif atau 

yang seringkali disebut purposive sampling. Penelitian dilakukan pada masyarakat 

Surakarta, dan wawancara akan dihentikan apabila peneliti tidak menemukan aspek 

baru dalam fenomrna yang diteliti atau hingga data menjadi jenuh, yang menjadi aturan 

umum dalam pengambilan sampel purposif (Deddy Mulyana, 2006:182). 

Dalam temuan hasil penelitian ini akan dipaparkan hasil wawancara dengan para 

narasumber. Data yang telah dikumpulkan kemudian diproses oleh peneliti dengan 

melakukan kategorisasi dan disederhanakan. Cara penyajian wawancara yaitu dengan 

menampilkan hasil wawancara yang dianggap dapat menjawab tujuan penelitian ini dan 

telah dikelompok-kelompokkan sesuai dengan pertanyaan penelitian ini. Peneliti 

mengambil informasi-informasi yang penting dari hasil pengumpulan data yang 

berkaitan dengan masalah-masalah penelitian yang hendak dicari jawabannya. 

A. Persepsi Umum Masyarakat terhadap Iklan Partai Politik pada Kampanye Pemilu 

Legislatif 2009. 

Persepsi yang timbul dari masyarakat akan mempengaruhi persepsi mereka 

secara keseluruhan terhadap iklan Partai Gerindra. Gambaran awal tentang iklan partai 

politik tersebut adalah sebagai berikut: 

1 Iklan Partai Politik pada Masa Kampanye Pileg 2009 Berbeda dengan pada 

Kampanye Pemilu 2004. 

Beberapa pihak beranggapan bahwa iklan partai politik pada masa kampanye 

Pileg 2009 berbeda dengan iklan-iklan partai politik pada masa kampanye pemilu 2004.  

1.1 Lebih Variatif Jenis/ Versi 
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Iklan partai politik pada masa Pileg 2009 dianggap lebih variatif baik dari segi isi 

maupun banyaknya versi yang bisa mencapai hingga puluhan seperti diungkapkan oleh 

Adi, salah seorang responden yang berprofesi sebagai guru SMP. 

“Iklan kemarin sangat berbeda dengan iklan politik pada tahun 2004, lebih 
variatif dengan banyaknya partai politik yang membuat iklan dan 
berkembang baik dari segi konsep isi ataupun banyaknya versi yang 
disuguhkan.”(Sumber:Adi Wibowo, wawancara tanggal 4 Juli 2009).  

Lebih lanjut Adi mengungkapkan perbedaan tersebut secara spesifik. 

“Kalau dulu iklannya hanya pilih partai ini, coblos no.ini, tapi sekarang 
berbeda. Iklannya lebih memunculkan visi dan misi, contohnya iklan 
Gerindra, Demokrat, Golkar, PDI-P.”(Sumber:Adi Wibowo, wawancara 
tanggal 4 Juli 2009).  

 

Billi, seorang mahasiswa komunikasi, juga mengungkapkan hal yang sama yaitu bahwa 

iklan pada masa Pileg 2009 lebih banyak dan bervariatif. 

“Iklannya lebih banyak dan beranekaragam dibanding iklan Pileg 
2004...”(Sumber:Billi, wawancara tanggal 23 Juni 2009). 

 

1.2 Isi Semakin Berkembang 

Beberapa responden secara lebih mendetail mengungkapkan sisi menarik dari isi 

iklan partai politik yang semakin berkembang ini secara gamblang. Diantaranya adalah 

Mita, seorang karyawan yang berusia 23 tahun ini mengatakan bahwa isi iklan partai 

politik pada masa kampanye Pileg 2009 kemasannya lebih menghibur, selain itu dia juga 

dapat menangkap visi dan misi ataupun hal lain yang ditawarkan partai dalam iklan itu 

dengan jelas. 
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“Iklannya lucu-lucu dan lebih bervariatif dibandingkan dengan iklan pada 
waktu kampanye 2004, apa yang ditawarkan semakin jelas dan lebih 
menghibur jadi tidak cuma sekedar  coblos partai ini gitu.” (Sumber: Mita 
Astari, wawancara tanggal 4 Juli 2009). 

 

Seorang responden yang bernama Agus Tri juga berpendapat yang sama mengenai iklan 

partai politik ini. 

”Yah, menurut saya iklan-iklan tersebut menarik, bisa sebagai hiburan 
saja.” (Sumber: Agus Tri, wawancara tanggal 10 Juli 2009 

 

1.3 Frekuensi Semakin Banyak  

 Selain menyoroti tentang isi iklan yang telah berkembang, meliputi visi misi 

partai, variasi dan banyaknya versi dari iklan-iklan ini pun telah banyak mengalami 

peningkatan dari segi kuantitas. Responden menjadi sangat peka apabila berbicara 

mengenai kuantitas iklan yang ditayangkan karena pada faktanya memang terdapat 

banyak versi iklan yang dikeluarkan dari masing-masing partai. Hal ini diungkapkan oleh 

Nunung, seorang karyawan UNS yang berusia 38 tahun.  

“Iklan masa kampanye pileg 2009 sangat variatif dan banyak sekali ya 
iklannya, tapi yang saya ingat adalah iklan-iklan yang menonjol. Artinya 
menonjol itu adalah membuat orang jadi melihat lebih detil iklan partai itu. 
Saya tidak begitu care tentang no.urut atau apa tapi saya lebih care 
tentang lambang dan visi misi yang ditawarkan oleh iklan itu.”(Sumber 
Nunung, wawancara tanggal 23 Juni 2009) 

 

Pernyataan Nunung juga didukung oleh Mita yang mengatakan bahwa iklan partai politik 

yang muncul banyak sekali. 
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“Iklannya banyak sekali mulai dari Demokrat, Golkar, Gerindra, dsb.“ 
(Sumber: Mita Astari, wawancara tanggal 4 Juli 2009). 

 

 

2 Iklan Partai Politik pada Masa Kampanye Pileg 2009 Mendeskripsikan Partai yang 

Diiklankan. 

 Dalam mengamati iklan partai politik ini sebagian responden mengatakan bahwa 

mereka hanya melihat iklan ini sebagai media untuk mendeskripsikan suatu partai. 

2.1 Pendeskripsian Partai Secara Utuh 

 Pendeskripsian ini bisa secara utuh yang meliputi nama partai, no.urut, visi misi, 

tokoh, platform, lambang ataupun arah politik mereka. Iklan berusaha menampilkan 

masing-masing komposisi dari partai agar masyarakat dapat mengenal partai tersebut. 

Hal ini sama seperti yang diungkapkan Diki, seorang mahasiswa sastra UNS. 

“Iklan tersebut biasanya memaparkan tentang no.urut, lambang, arah 
politik mereka atau platform, lalu tokoh. Sebagian iklan tersebut 
menyebutkan visi misi dengan jelas namun sebagian hanya mementingkan 
no.urut saja.”(Sumber: Diki, wawancara tanggal 22 Juni 2009) 

 

2.2 Pendeskripsian Tokoh 

 Puji, seorang karyawan memandang iklan politik dengan mengenali tokoh yang 

coba ditampilkan dalam iklan tersebut, dan menurutnya iklan politik cenderung 

menonjolkan tokoh. 

“Biasanya dalam iklan itu muncul tokoh-tokoh politiknya. Ya, kalo Demokrat 
SBY, Gerindra Prabowo, ya semuanya cenderung menonjolkan 
tokoh.”(Sumber: Puji, wawancara tanggal 23 Juni 2009) 
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 Sependapat dengan hal diatas, Sonhaji, dosen FISIP, juga mengungkapkan 

bahwa iklan mendeskripsikan tokoh yang menjadi penguat partai, karena sistem partai 

di Indonesia cenderung mengandalkan figur. 

“...persamaannya masing-masing mengandalkan pada figur di Indonesia 
itu. Demokrat figurnya adalah SBY, kemudian Gerindra itu ada pada Pak 
Prabowo, dan pada Hanura itu pada Wiranto. Itu masing-masing kan 
seperti itu gitu. Nah, di setiap iklan selalu yang tampil..”(Sumber: Sonhaji, 
wawancara tanggal 20 Juni 2009) 

 

Bekti, sebagai seorang praktisi periklanan turut memperkuat pendapat mengenai 

penonjolan tokoh ini. 

“Ya, sadar kalau ada partai ini dan figurnya ini. Figur itu juga berdampak 
sekali.”(Sumber: Bekti, wawancara tanggal 15 Juni 2009) 

 

2.3 Pendeskripsian Visi Misi 

 Billi mengatakan memberi penekanan visi dan misi partai ketika mengamati 

sebuah iklan partai politik. Dia berpendapat bahwa iklan ini mendeskripsikan visi dan 

misi partai.. 

“...Saya biasanya mengamati penekanan partai, visi dan misi 
partai.”(Sumber:Billi, wawancara tanggal 23 Juni 2009). 

 

Hal ini juga diungkapkan Diki, walau dia juga tidak menyanggah apabila ada sebagian 

iklan partai politik yang hanya mementingkan nomor urut saja. 
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“Sebagian iklan tersebut menyebutkan visi misi dengan jelas namun 
sebagian hanya mementingkan no.urut saja.”(Sumber: Diki, wawancara 
tanggal 22 Juni 2009) 

 

Mita pun juga mempunyai pandangan yang sama bahwa iklan ini mencoba menampilkan 

visi dan misinya sejelas mungkin pada masyarakat. 

“Sekarang cenderung maennya gambar dan visi misi yang disampaikan. 
Gambarnya lebih bagus dan visi misinya disampaikan secara lebih matang” 
(Sumber: Mita Astari, wawancara tanggal 4 Juli 2009) 

 

 

3 Iklan Partai Politik pada Masa Kampanye Pileg 2009 Didominasi oleh Partai Besar. 

 Beberapa responden cukup yakin bahwa partai politik yang membuat iklan 

merupakan partai politik yang besar. 

3.1 Partai Besar adalah Partai dengan Daya Finansial Besar. 

 Definisi partai politik yang besar di sini bukan hanya partai politik yang telah 

lama berdiri ataupun hanya partai incumbent pemerintah saja, melainkan partai-partai 

yang mampu secara dukungan finansial, baik partai baru ataupun lama. Seperti yang 

diungkapkan oleh Sonhaji, salah seorang dosen FISIP UNS. 

“...kalau itu kita berbicara lembaga partai, maka tentu adalah partai-partai 
politik besar yang bisa bermain di sana....Partai besar menurut pemahaman 
saya, dengan catatan bahwa yang saya katakan partai besar itu bukan 
berarti partai lama. Partai besar di sini dalam pengertian ada backing fund 
yang cukup kuat di belakangnya. Ya itu yang saya lihat tampaknya bermain 
di periklanan politik Indonesia itu...” ..”(Sumber: Sonhaji, wawancara 
tanggal 20 Juni 2009) 
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Pendapat Sonhaji ini didukung oleh Bekti, seorang responden yang berprofesi sebagai 

praktisi periklanan yang mengemukakan bahwa iklan partai politik mempunyai alokasi 

anggaran yang sangat besar bahkan hingga trilyunan. 

“Semakin frekuensi penayangan di tv semakin banyak itu berarti makin 
mengena. Siapa yang punya duit, gitu saja karena belanja iklan bukan 
menjadi m (milyar) lagi tapi sudah t (trilyun).”(Sumber: Bekti, wawancara 
tanggal 15 Juni 2009) 

 

3.2 Partai Besar Cenderung Partai Lama 

 Hal ini diungkapkan oleh Puji, yang menurut dia iklan yang ditampilkan hanyalah 

iklan dari partai besar yang cenderung merupakan partai lama. 

“Kalau menurut saya, iklan partai politik di tv waktu itu didominasi iklan 
partai besar dan lama ya mba. Tapi ada juga beberapa partai baru yang 
membuat iklan, yaitu Hanura dan Gerindra.”(Sumber: Puji, wawancara 
tanggal 23 Juni 2009) 

 

Salah seorang responden yang lain menyatakan bahwa sebagian besar yang membuat 

iklan adalah partai lama, walaupun ada juga beberapa partai baru yang membuat iklan. 

“Yang ngiklan biasanya partai besar dan sudah lama berdiri, tapi sekarang 
ada partai baru yang juga mempunyai iklan yaitu Gerindra..”(Sumber: Diki, 
wawancara tanggal 22 Juni 2009) 

 

 

4 Iklan Partai Politik pada Masa Kampanye Pileg 2009 Hanya Bersifat Membujuk. 
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 Terdapat juga responden yang bersikap pesimis dengan mengatakan bahwa 

iklan partai politik hanyalah sekedar menawarkan bujukan dan rayuan agar dapat 

menarik minat voters.  

 

 

4.1 Membujuk dengan Janji dan Jargon. 

Beberapa responden berpendapat bahwa iklan partai politik ini membujuk 

dengan berbagai janji dan jargon yang terlihat dalam berbagai penggambaran di setiap 

adegan  iklan, seperti yang diungkapkan oleh Upik. 

“...iklannya itu semuanya pastinya membujuk untuk memilih partainya 
masing-masing. Ada yang membujuk dengan program untuk meningkatkan 
kesejahteraan petani dan kaum menengah di Indonesia, ada yang 
membujuk lewat anti korupsi, ada yang membujuk sambil menanam padi, 
wah pokoknya macem-macem.”(Sumber: Upik Kustini, wawancara tanggal 
9 Juli 2009) 

 

Maya, salah seorang responden juga turut mendukung pernyataan ini dengan 

mengatakan bahwa iklan tersebut hanya berisi jargon-jargon belaka. 

“Iklan tersebut bermunculan untuk menarik simpati voters atau pemilih 
sehingga mereka dapat memenangkan suara, ada iklan Demokrat, PDI-P, 
Gerindra, dan lain-lain. Semua iklan itu berlomba-lomba dengan jargon 
mereka dan janji-janji mereka,...” (Sumber: Maya, wawancara tanggal 10 
Juli 2009) 

 

4.2 Menampilkan Bujukan yang Muluk-Muluk 
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Adwin, seorang mahasiswa, bahkan menyamakan iklan partai politik layaknya 

iklan kecap yang berkembang sebagai iklan komersil. 

 “Iklan partai yang cenderung menawarkan dengan jargon-jargon dan 
berusaha membujuk masyarakat agar menjadi pemilih mereka. Iklan-iklan 
ini sebenarnya seperti iklan produk tapi hanya berbeda pada kemasannya 
saja dan cara membujuknya. Kalau iklan produk biasanya membujuk 
dengan model yang cakep, tampilan yang wah dan kata-kata yang selalu 
no.1. Tapi kalau iklan partai pakainya tokoh yang terkenal di masyarakat, 
dan jargon-jargon kata yang kadang terlalu muluk-muluk, yang isinya janji 
pada masyarakat.”(Sumber: Adwin Kurniawan, wawancara tanggal 9 Juli 
2009). 

 

Demikian juga dinyatakan oleh Maya bahwa bujukan tersebut berlebihan. 

 “...,juga terkadang narsis dengan membanggakan prestasi mereka 
padahal terkadang prestasi itu adalah hasil kerja bersama.” (Sumber: 
Maya, wawancara tanggal 10 Juli 2009) 

 

Responden juga berpendapat bahwa bujukan tersebut berlebihan bahkan Agus Tri, salah 

seorang responden, mengatakan bahwa bujukan terkadang seakan tidak masuk akal. 

“Mereka kan berniat membujuk kita dengan segala macam janji dan rayuan 
ya, jadi rasanya kadang-kadang bahkan ada yang tidak masuk 
akal...”(Sumber: Agus Tri, wawancara tanggal 10 Juli 2009) 

 

Selanjutnya dia mencontohkan dengan lebih spesifik mengenai penilaian dan 

persepsinya itu. 

“Ya, seperti iklannya PDI-P yang mau menurunkan harga sembako, trus 
suatu partai yang mengklaim kesuksesannya dengan muluk-muluk...” 
(Sumber: Agus Tri, wawancara tanggal 10 Juli 2009) 
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5 Iklan Partai Politik sebagai Media Sosialisasi Partai. 

 Terdapat juga responden yang mengatakan bahwa iklan partai politik ini 

memiliki sisi yang positif bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Iklan partai politik 

yang disajikan khususnya di televisi membuat masyarakat sadar akan keberadaan partai 

tersebut khususnya partai baru yang kurang dikenal oleh masyarakat. Bekti salah 

seorang praktisi periklanan dari Freshblood Indonesia menuturkan bahwa hal ini juga 

terkait dengan pandangan iklan merupakan media pendeskripsian partai, namun dalam 

kategori penyadaran ini masyarakat cenderung mengingat deskripsi yang disampaikan. 

“Nah iklan ini sangat mengena sekali karena ibaratnya mencari massa 
dengan media itu menggugah kembali, ayoo..ayo..piihlah saya.”(Sumber: 
Bekti, wawancara tanggal 15 Juni 2009) 

 

Selanjutnya dia mengatakan bahwa iklan sangat berpengaruh dalam sosialisasi di 

masyarakat karena sosialisasi door to door pada saat ini hanya dilakukan beberapa 

persen saja. Iklan ini menurutnya adalah sebuah bentuk kampanye modern yang dapat 

menjangkau masyarakat luas. 

 “...sosialisasi door to door itu sekarang hanya sekian persen. Jadi semakin 
lama, masyarakat semakin senang karena memorinya untuk mengingat dia, 
nah ini sekarang yang dinamakan kampanye modern.” (Sumber: Bekti, 
wawancara tanggal 15 Juni 2009) 

 

Pendapat yang sama juga diungkapkan oleh Sonhaji, seorang akademisi politik, yang 

menyoroti bahwa iklan partai politik ini membuat kampanye menjadi lebih efektif. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



“Nah bagaimana supaya dukungan publik ini bisa seefektif mungkin 
dilakukan, apalagi mengingat wilayah Indonesia yang luas. Itu kalau 
dilakukan personal communication kan sangat membutuhkan ya ekstra 
tenaga, ya ekstra waktu, ekstra duit. Ya kalau duit, iklan ini pake duit juga. 
Tapi yang jelas tidak efektif, bagaimana seorang aktor politik dari Jakarta 
dia mau memperkenalkan di Wamena, di Aceh. Kalau dia berkunjung terus 
itu kan, sementara waktu kampanye kan terbatas. Kebetulan memang di 
era ini kan kemudian kemunculan media massa cetak maupun visual itu kan 
demikian kuat..”(Sumber: Sonhaji, wawancara tanggal 20 Juni 2009) 

 

 

 

B. Persepsi Umum Masyarakat terhadap Iklan Partai Gerindra pada Kampanye Pemilu 

Legislatif 2009. 

Responden pada tingkat masyarakat mempunyai persepsi yang berbeda-beda 

mengenai iklan dari Partai Gerindra ini. Persepsi mereka terbagi dalam beberapa 

kategori, dengan beranggapan bahwa: 

1 Iklan Partai Gerindra Menarik 

 Semua responden masyarakat mempunyai kesamaan persepsi yang 

mengatakan bahwa iklan Partai Gerindra ini menarik. Namun, masih terdapat perbedaan 

pada sisi pandangan mengenai hal yang membuat mereka tertarik, yaitu: 

1.1 Konsep 

 Konsep dalam konteks pembahasan iklan Partai Gerindra ini meliputi ide 

ataupun gagasan secara keseluruhan yang tertuang dalam iklan ini, atau dengan kata 

lain konsep adalah seumpama jiwa dari iklan ini. Konsep berperan dalam membujuk 
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audience dalam tempo waktu iklan yang singkat. Konsep ini dianggap menarik karena 

beberapa hal, yaitu: 

1.1.1 Jelas 

 Beberapa responden menyatakan bahwa iklan ini mempunyai konsep yang 

jelas dalam hal penyampaian materi pada audience iklan. Hal inilah yang membuat 

rsponden akhirnya tertarik pada iklan Partai Gerindra ini. Menurut mereka, kejelasan 

materi menjadi hal yang penting karena beberapa dari mereka memilih melihat iklan ini 

dari sisi materi yang disampaikan. Seperti yang diungkapkan Mita, salah satu responden 

yang menyoroti konsep dari iklan ini. 

“Iklan ini lebih jelas dalam  menyampaikan dia mau apa, seperti, ini partai 
apa, ingin menyejahterakan siapa, mengapa mengangkat itu, dengan cara 
bagaimana, siapa tokohnya, wah, pokoknya jelas.” (Sumber: Mita Astari, 
wawancara tanggal 4 Juli 2009). 

 

Beberapa rssponden mendukung pernyataan ini. Diki mengungkapkan bahwa dari awal, 

pertama kalinya dia melihat iklan ini, dia sudah dapat menangkap maksud iklan ini. 

“Sejak pertama kali saya lihat iklan ini saya tertarik. Saya rasa ini beda dari 
yang lain. Konsep yang ditampilkan lebih terfokus pada satu arah yang jelas 
dan kita tidak perlu menerka-nerka kembali ini maksudnya apa. Semuanya 
sudah jelas.”(Sumber:Diki, wawancara tanggal 22 Juni 2009) 

 

Kejelasan konsep ini juga terlihat dengan dapat ditangkapnya kejelasan visi misi sebagai 

salah satu materi dalam iklan oleh responden. 

“Yah, sekali lagi kemasan iklan itu menarik hingga saya dapat menangkap 
visi dan misinya yang ingin membela kaum petani, nelayan, pedagang 
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pasar, dan kaum menengah lainnya.”(Sumber: Adwin Kurniawan, 
wawancara tanggal 9 Juli 2009). 

 

Hal serupa juga diungkapkan oleh Adi, yang menyoroti tentang kejelasan sasaran dan 

visi misi dalam materi iklan itu. 

“Konsepnya yang membidik kaum petani, nelayan, dan pedagang pasar dan 
menengah bawah lainnya menurut saya sangat pas sekali karena 
masyarakat Indonesia dominannya itu. Visi dan misinya yang disampaikan 
dengan narasi yang panjang membuat mudah dicerna, jadi bisa tahu, 
o..mereka mau ini thow..jelas.”(Sumber:Adi Wibowo, wawancara tanggal 4 
Juli 2009).  

 

Sama halnya dengan Adi, seorang responden bernama Puji juga ikut mendukung 

tersebut. 

Konsep yang ditawarkan lebih terfokus sasarannya yaitu petani, nelayan 
dan pedagang pasar. .”(Sumber: Puji, wawancara tanggal 23 Juni 2009) 

 

Berdasarkan wawancara terhadap masyarakat di atas, kejelasan konsep mengenai visi 

misi ataupun maksud dan sasaran dari iklan Partai Gerindra ini dapat ditangkap 

masyarakat misalnya melalui gambar dan narasi iklan, seperti: 

Saya Prabowo Subianto 

Dari mata seekor Garuda Indonesia punya air yang cukup, sungai kaya 
iklan, langit penuh dengan hujan. 

Namun kini, petani tak bisa mengairi ladang mereka, keluarga tak mampu 
membeli air bersih untuk minum. 

Saya Prabowo Subianto menyampaikan pesan penting untuk Indonesia. 
Rakyat haus suatu gerakan yang membantu petani untuk menanam padi 
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mereka. Saya Prabowo Subianto bergabunglah bersama saya di Gerakan 
Indonesia Raya. 

Gerindra (lihat narasi iklan versiHaus 30’pada babII) 

 

Hal tersebut juga terlihat pada salah satu cuplikan gambar iklan Partai Gerindra seperti 

berikut ini, yang di dalamnya terdapat gambar sasaran Partai Gerindra, yaitu petani, 

nelayan, dan pedagang dan rakyat kecil. 

       

Gambar III. 1 Cuplikan gambar sasaran iklan Partai Gerindra 

 

1.1.2 Unik 

 Beberapa responden tertarik dengan iklan ini karena menurut mereka iklan ini 

unik. Konsep yang unik ini dituturkan oleh beberapa responden dengan menyoroti hal-

hal yang tidak biasanya ditemukan dalam iklan partai politik yang lain, seperti suatu alur 

cerita yang dibangun dari awal iklan hingga akhir iklan. Alur cerita tersebut utuh dan 

saling bertautan bahka n hingga membangkitkan daya imajinatif responden. Salah 

seorang yang mengungkapkan hal tersebut adalah Adi, 

“.. di iklan Gerindra ini saya terbawa dalam situasi yang ditampilkan iklan 
ini, seperti ada sebuah jalan cerita, seperti tadi yang saya jelaskan, konsep 
cerita dan imajinasi. ”(Sumber:Adi Wibowo, wawancara tanggal 4 Juli 
2009).  

Lebih lanjut dia menegaskannya dengan lebih spesifik. 
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“Iklan Gerindra bermula dengan penampilan sosok Prabowo dengan kata-
kata ‘Saya Prabowo Subiyanto’ kemudian gambar bayang-bayang garuda di 
tengah sawah, gambar petani, pedagang kecil, nelayan, buruh dan diakhiri 
dengan lambang Gerindra yang kepala burung garuda. Petani, nelayan, dan 
pedagang pasar memakai lambang Gerindra dan kebanyakan mendongak 
ke langit, kan sebelumnya ada burung garuda yang terbang dan di situ 
hanya kelihatan bayang-bayangnya saja, jadi mereka mendongak untuk 
menyampaikan harapan pada Gerindra. Itu juga, ada rasa imajinasi yang 
dibawa iklan gitu. Jadi seperti melihat sebuah cerita.”(Sumber:Adi Wibowo, 
wawancara tanggal 4 Juli 2009).  

 Apabila tadi diungkapkan keunikannya adalah dengan adanya suatu alur 

cerita, maka Mita melihat ada bagian-bagian dari konsep iklan ini yang bersifat 

nasionalis. 

“Iklan ini sangat menarik, karena berbeda dengan iklan partai politik yang 
lain, nasionalis banget abis deh. Liat aja banyak gambar burung garuda dan 
visi misi Prabowo yang membela kaum petani, nelayan dan pedagang 
pasar.”(Sumber: Mita Astari, wawancara tanggal 4 Juli 2009). 

 

Pernyataan Mita mendapat dukungan pula oleh Agus yang mengemukakan bahwa iklan 

ini menarik karena mengangkat persatuan Pancasila dalam konsepnya dengan adanya 

sekuen-sekuen yang mempertunjukkan penghormatan terhadap perbedaan. 

“ Nah, menurut saya dia juga nasionalis dengan mengatakan dan 
membeberkan tentang persatuan. Dalam iklan itu kan juga ada gambar 
perbedaan masyarakat dalam menjalankan ibadah mereka, jadi dalam 
iklan ini diceritakan sepertinya Gerindra ini menghormati perbedaan dan ini 
cocok dengan Indonesia yang terdiri dari berbagai perbedaan agama, suku 
bangsa, ras, dan golongan. Ya, cocok dengan Pancasila, lhah..dalam iklan 
ini juga ada sosok burung garuda yang juga mengingatkan pada Pancasila 
itu, jadi komplit nasionalismenya.” (Sumber: Agus Tri, wawancara tanggal 
10 Juli 2009) 
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Berdasarkan wawancara terhadap responden, pendapat mengenai konsep 

nasionalisme ini mereka tangkap dari materi iklan. Pada iklan Partai Gerindra terdapat 

sebuah bayangan burung yang dinyatakan sebagai burung garuda dalam narasi iklan ini, 

melalui bagian awal kalimat ‘Dari mata seekor Garuda...’(lihat narasi pada versi Garuda 

60’, Visi 60’, Lapar 30’, Haus 30’, Mencari 30’). 

Berikut adalah contoh cuplikan gambar yang mengacu pada penghormatan 

terhadap perbedaan dan garuda yang dimaksudkan responden berdasarkan wawancara 

di atas: 

       

Gambar III.2 Gambar burung garuda dalam iklan Partai Gerindra 

 

             

Gambar III.3 Gambar keragaman perbedaan agama dan kepercayaan Indonesia dalam iklan 

Partai Gerindra. 

 

 Selain keunikan konsep yang telah dibahas tersebut, iklan Partai Gerindra ini 

mempunyai suatu keunikan yang lain, yaitu menampilkan sebuah konsep iklan yang apa 

adanya. Menurut Nunung, konsep tampilan iklan ini dari awal hingga akhir tidak dibuat-

buat dan hanya sekedar cerita yang mengungkapkan kenyataan dari bangsa Indonesia. 
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“..mungkin dari the real thing di situ, yang ditawarkan di situ, petani ya 
petani, pedagang ya pedagang tanpa harus orang cantik yang ada di situ, 
pedagang mbok jamu dengan orang cantik, enggak! The real orang yang 
tidak cantik ya di situ ada. Tidak ada orang cantik di situ, tidak ada orang 
ganteng di situ. Dan orang yang di situ juga beragam, ada yang pelajar, 
tua, muda, miskin ya keliatan miskin.”(Sumber Nunung, wawancara tanggal 
23 Juni 2009) 

 

Lebih lanjut Nunung menuturkan bahwa nuansa yang dibangun dalam iklan bukanlah 

suatu hal yang berlebihan seperti pada iklan partai politik yang lain. 

“..jadi apa adanya itu yang saya tunggu. Citra Indonesia apa adanya itu 
yang membuat saya suka, ya ada pedagang, petani yang kotor, anak-anak 
desa dengan kerbau, anak-anak yang bersekolah dengan menyeberang 
sungai, nelayan dengan perahunya yang kecil trus ada lambangnya 
Gerindra. Semuanya asli menurut saya. ”(Sumber Nunung, wawancara 
tanggal 23 Juni 2009) 

 

Seorang responden lainnya, Mita juga berpandangan serupa dengan Nunung. 

Menurutnya keadaan dalam iklan tersebut tidak dibuat-buat. 

“Orang yang ada di dalamnya juga tidak dibuat-buat, yang ditampilkan 
bukan orang yang cantik-cantik, yang cakep-cakep tapi apa adanya, ya ada 
pak petani, bu pedagang pasar, anak-anak dengan kerbau yang lecek. 
”(Sumber Nunung, wawancara tanggal 23 Juni 2009) 

 

Pendapat Nunung dan Mita mengenai keadaan yang ‘apa adanya’ tanpa dibuat-buat 

tersebut terlihat dalam cuplikan gambar iklan Partai Gerindra berikut: 
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Gambar III.4 Gambar ‘apa adanya’ dalam iklan Partai Gerindra 

 

 Responden yang lain memandang konsep dari iklan menarik karena unik 

dengan menawarkan romantisme masa lalu pada waktu Indonesia dirasa pernah 

berjaya dan mengecap kemakmuran.  

”Karena unik. Iklan Gerindra ini menunjukkan suatu narasi tentang 
romantisme masa lalu. Romantisme di mana Indonesia pada suatu masa 
pernah begitu disegani negara-negara tetangga dan pernah apa 
ya..mampu membuktikan sebagai bangsa yang mandiri.”(Sumber: Diki, 
wawancara tanggal 22 Juni 2009) 

 

Diki juga berpendapat bahwa iklan ini seperti ajakan yang menggugah masyarakat untuk 

bangkit kembali menuju kejayaan Indonesia. 

“Ya karena ini jadi semangat gitu lho. Iklan ini bukan hanya sekedar 
menawarkan program atau menunjukkan jargon-jargonnya, tapi juga 
mengajak bangsa kita itu mengingat kembali apa yang sudah pernah 
dilakukan dan berusaha dicapai lagi bahkan kalo mungkin diusahakan 
untuk melebihi pencapaian sebelumnya, seperti itu saya 
menanggapinya..”(Sumber: Diki, wawancara tanggal 22 Juni 2009) 

 

Bahkan salah seorang responden mengidentikkan konsep dalam iklan ini seperti konsep 

pada Orde Baru yang menurutnya cukup membawa Indonesia pada kemakmuran. 

“Selain itu visi misinya ya menarik karena ingin meningkatkan 
kesejahteraan rakyat dengan pertanian, kok jadi kayak orde baru ya, tapi 
jaman orde baru kita memang cukup makmur kok hee3.”(Sumber: Mita 
Astari, wawancara tanggal 4 Juli 2009). 
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Berdasarkan wawancara terhadap responden, pendapat mengenai konsep romantisme 

masa lalu ini mereka tangkap dari materi iklan, berupa narasi, sebagai contoh: 

“Indonesia pernah terbang tinggi seperti burung Garuda.”(lihat iklan Partai 
Gerindra versi Energi 30’) 

 

“Dahulu dengan kerja keras seorang ayah bisa menghidupi anak-anaknya. 
Keluarga mampu menyekolahkan anak-anak mereka.”(lihat iklan Partai 
Gerindra versi Garuda 60’) 

 

1.1.3 Dikenal 

 Selain konsep yang jelas ataupun unik, beberapa responden menilai iklan 

Partai Gerindra ini mempunyai suatu konsep yang tidak asing atau telah dikenal oleh 

masyarakat. Seperti yang dituturkan oleh Maya. 

“Karena sebagai partai baru tentu saja mereka menawarkan sesuatu yang 
baru, namun sesuatu yang baru tersebut terasa sudah lama kita kenal.” 
(Sumber: Maya, wawancara tanggal 10 Juli 2009) 

 

Konsep tersebut meliputi: 

 

1.1.3.1 Pertanian 

 Indonesia adalah negara agraris dengan sebagian masyarakatnya berprofesi 

sebagai petani. Konsep pertanian sangat kental dalam iklan ini dengan penampakan 

gambar sawah, petani ataupun ladang yang mendominasi sekuennya. Puji, salah 
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seorang responden secara tidak langsung mengungkapkan hal ini dengan 

mengidentikkan iklan ini dengan konsep pertanian. 

“Kalau dari segi konsep ya, yang dibidik adalah kalangan bawah, petani, 
Indonesia kan negara petani ya mba ya jadi banyak yang berprofesi sebagai 
petani.”(Sumber: Puji, wawancara tanggal 23 Juni 2009) 

 

Hal ini didukung pula oleh pernyataan seorang responden yang lain, yang menyatakan 

banyaknya gambar tentang sawah ataupun petani. 

“..kemudian gambar bayang-bayang garuda di tengah sawah, gambar 
petani...Petani, nelayan, buruh, dan garuda selalu ada dalam iklan itu, 
gambarnya juga mirip-mirip.”(Sumber:Adi Wibowo, wawancara tanggal 4 
Juli 2009).  

 

Serupa halnya dengan Adi maupun Puji, seorang responden lain yang bernama Mita juga 

mengemukakan bahwa gambar dalam iklan itu terasa tidak asing, dan kental dengan 

gambar pertanian. 

“.., ada gambar-gambar seperti sawah dengan petani, nelayan dengan 
lautnya, pedagang pasar, anak-anak, orang tua, dsb. Visi misinya dikatakan 
ingin menyejahterakan petani dengan pertanian..”(Sumber: Mita Astari, 
wawancara tanggal 4 Juli 2009). 

 

Berikut contoh gambar berkenaan dengan konsep pertanaian: 
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Gambar III.5 Gambar pertanian dalam iklan Partai Gerindra 

1.1.3.2 Garuda 

 Garuda dalam konteks kali ini bukanlah sekedar lambang Gerindra yang 

berupa kepala burung garuda, namun lebih cenderung mengenai imajinasi responden 

yang mengidentikkan gambar bayang-bayang burung yang berada dalam sekuen iklan 

itu sebagai burung garuda. Garuda merupakan lambang negara Indonesia oleh karena 

itu responden menyatakan bahwa atribut ini bukanlah sebuah hal yang asing bagi 

mereka, seperti yang diungkapkan Maya. 

“Gerindra membuat iklan ini sebagai sesuatu yang tidak asing melalui 
atribut dan segala sesuatu yang ditampilkan dalam iklan, seperti burung 
garuda yang notabene sudak kita kenal sejak kecil karena itu adalah 
lambang negara kita.” (Sumber: Maya, wawancara tanggal 10 Juli 2009) 

 

Pendapat Maya juga didukung oleh Upik, salah seorang responden yang lain. 

Menurutnya gambar bayang-bayang burung ini menarik dan membuatnya selalu 

teringat akan iklan partai Gerindra ini. 

“Yang paling saya ingat..ehm, ya burung garuda yang terbang di iklannya 
itu. Eh, bayang-bayang ya, maaf..ya bayang-bayang burung garudanya 
itu,..”(Sumber: Upik Kustini, wawancara tanggal 9 Juli 2009) 

 

Lebih lanjut dia mengemukakan alasannya, yaitu karena gambar tersebut tidak asing 

baginya. 

“Ya, karena gambar itu kan tidak asing ya, karena siapa yang tidak tahu 
kalau burung garuda itu adalah lambang negara kita, negara Indonesia dan 
ditampilkan hampir di sebagaian besar materi iklan seperti bayang-
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bayangnya, dan lambangnya yang kepala garuda.”(Sumber: Upik Kustini, 
wawancara tanggal 9 Juli 2009) 

 

Hal serupa juga dirasakan oleh Adwin, yang penasaran akan gambar bayang-bayang 

burung garuda,  

“..kemudian muncul sawah-sawah membentang dengan bayang-bayang 
burung garuda. Nah bayangannya ini yang membuat penasaran, bertanya-
tanya lhoh.. apa itu burung garuda atau pesawat terbang trus ketika ada 
bunyinya ‘keek..’ baru tahu ternyata benar burung garuda hee..3. ”(Sumber: 
Adwin Kurniawan, wawancara tanggal 9 Juli 2009).  

 

Dia kemudian mengingat iklan tersebut karena burung garuda yang identik 

dengan lambang Indonesia. 

“..gambarnya itu seperti lambang negara kita yang burung garuda jadi 
smuanya mudah diingat.”(Sumber: Adwin Kurniawan, wawancara tanggal 9 
Juli 2009). 

 

       

Gambar III.6 Gambar burung garuda dalam iklan Partai Gerindra 

 

1.1.4 Pendidikan Politik 

 Responden menganggap iklan ini menarik juga karena menurut mereka iklan 

ini mengandung materi yang mendidik dengan mengemukakan kritik terhadap 

pemerintah. 
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“Iklan ini sangat menarik..Iklan itu juga mendidik ketika memberikan 
informasi dan kritikan terhadap pemerintah jadi kita bisa tahu sepak 
terjang pemerintah itu seperti apa.” (Sumber: Mita Astari, wawancara 
tanggal 4 Juli 2009). 

 

Diki turut mendukung pendapat Mita dengan mengatakan bahwa iklan ini menarik 

karena mengkritisi pemerintah, namun masih dalam batas yang wajar. 

“..beberapa kali kan di iklannya juga mengkritisi bahwa pemberian dari 
hutang luar negeri itu salah sasaran karena menyasar pada kelompok-
kelompok yang mampu saja, yang memiliki korporasi besar.”(Sumber: Diki, 
wawancara tanggal 22 Juni 2009) 

 

Nunung juga turut mendukung kedua pernyataan responden di atas. Menurutnya, iklan 

ini memberikan sajian data mengenai pemerintah. 

“..memberikan informasi tentang partai baru yang bernama Gerindra, dan 
data-data yang selama ini sebagai warga masyarakat saya tidak ketahui 
seperti kompetensi pemerintahan yang sekarang sehingga saya cukup 
terkesan dengan iklan ini. Bukan menjelek-jelekkan pemerintah ya, tapi 
sajian datanya itu memang penting..”(Sumber Nunung, wawancara tanggal 
23 Juni 2009) 

 

1.2 Tokoh 

 Dalam suatu iklan partai politik pastilah terdapat tokoh yang ditampilkan di 

dalamnya. Peran tokoh pun beragam menurut persepsi dari masyarakat. Tokoh pun bisa 

menjadi suatu daya tarik tersendiri dalam suatu iklan partai politik. Dalam iklan Partai 

Gerindra, Prabowo Subiyanto menjadi tokoh yang selalu terlihat dalam spot awal 

iklan, seperti contoh berikut ini: 
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Gambar III.7 Gambar Prabowo Subiyanto dalam iklan Partai Gerindra 

 

1.2.1 Tokoh Prabowo sebagai Penguat 

 Beberapa responden tertarik dengan kemunculan tokoh dalam iklan partai 

politik mereka, karena menurut mereka keberadaan tokoh tersebut dapat sebagai 

penjamin kualitas dari partai politik yang diiklankan, seperti yang dikatakan Upik. 

“Ya, kalau saya melihat iklan partai ya dari tokoh dan visi misinya. Kita kan 
perlu tahu tokohnya disamping janji-janjinya, istilahnya sebagai jaminan 
kualitas gitu hee3. Kalau janjinya muluk-muluk tapi kita tidak kenal 
tokohnya ya, kita tidak tahu seberapa sanggup tokohnya itu memenuhi 
janji-janjinya tadi. Ya jadi saya rasa penting juga melihat tokoh dibalik 
partai. Kaya kalau Demokrat SBY, PDI-P dengan Mega, dll.”(Sumber: Upik 
Kustini, wawancara tanggal 9 Juli 2009). 

 

Hal serupa juga diungkapkan oleh Nunung dengan mengatakan bahwa seorang tokoh 

yang muncul dalam iklan mempengaruhi keterterikannya pada suatu iklan. 

“Saya tertarik karena siapa sih itu, siapa orangnya, kemudian latar 
belakangnya apa”(Sumber Nunung, wawancara tanggal 23 Juni 2009) 

 

Billi juga mengatakan bahwa seorang tokoh seringkali dianggap masyarakat sebagai 

pusat dari pencitraan partai, oleh karena itu keberadaan tokoh dianggap menarik. 
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“Kan Prabowo seperti sama kaya SBY, jadi kan pencitraan di partainya 
hanya berpusat di satu orang.”(Sumber:Billi, wawancara tanggal 23 Juni 
2009). 

 

Masyarakat bahkan cenderung untuk memandang seorang tokoh identik dengan sebuah 

partai dengan seperti yang dikemukakan oleh Puji. 

“ Jadi memang dari Gerindra itu, nama besar yang ada di belakangnya 
adalah Prabowo. Jadi begitu ada Gerindra, orang berpikir ke Prabowo. Yah, 
karena kita tahu kan bahwa Prabowo itu juga anak bangsa yang memang 
cerdas, pandai, sudah banyak yang diberikan pada bangsa dan negara. 
Beliau juga anak seorang, siapa.. Soemitro itu kan, seorang ahli ekonomi.” 
.”(Sumber: Puji, wawancara tanggal 23 Juni 2009) 

 

Keidentikkan ini juga disetujui oleh Maya dengan mengatakan bahwa hal ini wajar 

karena disebabkan oleh selalu munculnya Prabowo di setiap awal iklan. 

“..memang dia selalu tampil di awal iklan dan satu-satunya tokoh Gerindra 
yang selalu muncul di iklan jadi ya wajar jika Prabowo sering diidentikkan 
dengan Gerindra.” (Sumber: Maya, wawancara tanggal 10 Juli 2009) 

 

 

1.2.2 Tokoh Menimbulkan Penasaran 

Rasa penasaran responden berubah menjadi sebuah rasa ketertarikan pada iklan 

ini ketika mereka menganggap tokoh Prabowo yang kontroversial dan sudah lama tidak 

terdengar kabarnya tiba-tiba muncul di awal spot iklan ini. Seperti yang dikemukakan 

oleh Adi yang merasa penasaran akan tokoh sejak detik pertama iklan. 

“Pada detik pertama saja iklan ini sudah menampakkan penasaran dengan 
gambar tokoh dan kata-katanya ‘Saya Prabowo Subiyanto’. Kesan pertama 
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adalah lhow..ngapain dia disana dan mengatakan kata-kata seperti itu. Ya, 
jadi penasaran saja.”(Sumber:Adi Wibowo, wawancara tanggal 4 Juli 2009). 

 

Pendapat ini juga mendapat dukungan dengan pernyataan yang dilontarkan oleh 

seorang responden yang lain, Adwin, yang penasaran dengan kemunculan Prabowo di 

awal iklan dan disambung dalam sekuen-sekuen selanjutnya dalam iklan. 

“Yang paling teringat ya, ketika tiba-tiba pertama kali muncul Prabowo. 
Lhoh..dia mau apa, saya memang pernah mendengar kontroversi tentang 
dia jadi saya pikir ngapain dia tiba-tiba muncul, ada rasa penasaran lalu 
karena dia muncul terus di sebagian besar spot iklan ya saya jadi teringat 
dia dan mulai mengidentikkan dia dengan Gerindra.”(Sumber: Adwin 
Kurniawan, wawancara tanggal 9 Juli 2009). 

 

Sependapat dengan Adwin, Billi pun menganggap kemunculan tokoh Prabowo pada 

awal iklan tersebut menimbulkan rasa penasaran hingga membuatnya tertarik akan iklan 

ini. 

“Ya itu, karena kontroversialnya dia di masa lalu, kemudian juga 
penguatannya dari iklannya. Karena dalam iklannya yang pertama kali 
keluar kan bukan lambang atau apa-apanya dulu tapi tokohnya dulu. Jadi 
ada rasa penasaran tentang apa yang ingin disampaikannya dalam iklan. 
.”(Sumber:Billi, wawancara tanggal 23 Juni 2009). 

1.3 Gambar 

 Gambar menjadi aspek yang tidak kalah penting dalam iklan. Gambar 

merupakan teknik eksekusi yang dominan karena dalam iklan televisi, audience 

cenderung melihat gambar yang disajikan. Gambar menjadi faktor penting juga karena 

audience biasanya akan melihat pada detik-detik pertama gambar sebuah iklan untuk 
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menentukan apakah audience akan melanjutkan melihat iklan itu atau tidak. Responden 

tertarik dengan gambar iklan ini karena: 

1.3.1 Gambar Bagus dan Variatif 

 Beberapa responden mengatakan bahwa gambar pada iklan ini bagus sehingga 

mereka tertarik akan iklan ini, seperti halnya disampaikan oleh Mita. Dijelaskan pula 

olehnya bahwa dalam iklan tersebut variatif karena terdapat berbagai macam gambar, 

mulai dari sawah hingga gedung-gedung tinggi. 

“Iklan ini lebih bagus karena gambarnya lebih variatif, ada gambar sawah, 
laut, pasar, gedung-gedung tinggi, petani, anak-anak, nelayan, pedagang.” 
(Sumber: Mita Astari, wawancara tanggal 4 Juli 2009). 

 

Selain itu bagi Mita, gambar pada iklan ini bagus karena dinilai artistik dengan 

penggunaan teknik yang bagus. 

“Iklan ini menarik pastinya karena gambar yang artistik. Gambarnya lebih 
variatif, beranekaragam dan tekniknya juga bagus, dengan kata lain 
gambarnya itu lebih halus kaya gambar di film-film itu lho.” (Sumber: Mita 
Astari, wawancara tanggal 4 Juli 2009). 

 

Upik juga mengatakan hal sama dengan Mita bahwa gambar pada iklan ini menarik 

karena bagus dan variatif. 

Iklan itu diantara banyak iklan lainnya yang paling menarik ya mba, karena 
selain gambarnya bagus dan variatif,..”(Sumber: Upik Kustini, wawancara 
tanggal 9 Juli 2009) 
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1.3.2 Gambar Mendukung Konsep 

 Responden juga mengamati bahwa terdapat kecenderungan Gambar dalam 

iklan mendukung konsep dan menjadi sebuah kesatuan yang menarik. Upik mengatakan 

bahwa apa yang dibicarakan oleh narasi cocok dengan gambar yang muncul sehingga 

mudah dipahami, jelas dan menarik. 

“Gambarnya juga mendukung, yang dibicarakan petani ya muncul petani, 
yang dibicarakan nelayan ya muncul nelayan, pedagang ya muncul 
pedagang, di situ juga variatif gambarnya, ada anak kecil yang main 
layangan, orang yang beribadah, pokoknya narasi sama gambarnya cocok. 
.”(Sumber: Upik Kustini, wawancara tanggal 9 Juli 2009) 

 

Menurut Adi, gambar dalam iklan tersebut merupakan serangkaian kesatuan yang 

mndukung konsep dalam berbicara pada audience. 

Gambar-gambarnya ya mendukung penyampaian dari konsep mereka. Ada 
petani, nelayan, dan pedagang pasar yang mendongak ke langit, 
sebelumnya itu ada burung garuda yang terbang dan di situ hanya kelihatan 
bayang-bayangnya saja, jadi sepertinya mereka mendongak untuk 
menyampaikan harapan pada Gerindra.”(Sumber:Adi Wibowo, wawancara 
tanggal 4 Juli 2009). 

 

Untuk mengetahui hal ini secara jelas dapat dilihat pada lampiran yang memaparkan 

detail kesinambungan antara gambar dengan narasi iklan Partai Gerindra. 

1.4 Audio 

 Audio di sini yang dimaksud adalah segala macam bentuk audio yang ada pada 

iklan, baik itu merupakan musik latar/ backsound, maupun narasi yang dibacakan oleh 

narator. Responden menganggap audio ini menarik karena: 
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1.4.1 Kata ‘Gerindra..Gerindra..Gerindra..’ 

 Kata ‘Gerindra..Gerindra..Gerindra..’ merupakan salah satu hal yang menarik di 

iklan ini juga. Responden menganggap perkataan ini mudah diingat dan mengena di hati 

seperti yang dialami oleh Adi. 

“Yang paling teringat ya kata-katanya itu yang ‘gerindra.. gerindra.. 
gerindra..’ itu. Kata-katanya itu mudah didengar dengan intonasinya yang 
tegas dan lafalnya yang jelas. Wah, pokoknya kata-kata itu sangat mudah 
menancap di hati dan pikiran kita.”(Sumber:Adi Wibowo, wawancara 
tanggal 4 Juli 2009).  

Demikian pula halnya yang terjadi dengan Billy. Menurutnya pengulangan kata Gerindra 

ini serta intonasi suara yang mantap membuat kata-kata kini menarik. 

“Ya yang pertama dari suaranya  gerindra yang diulang 3 kali. Yang 
‘gerindra..gerindra..gerindra..’ itu, itu kan intonasinya yang penekanannya 
kuat, juga karena penyampaian dari pembawa iklannya sendiri yang 
mantap.”(Sumber:Billi, wawancara tanggal 23 Juni 2009). 

 

Lain halnya dengan pendapat kedua responden di atas, seorang responden bernama 

Upik mengatakan bahwa kata-kata tersebut menarik karena suaranya yang enak 

didengar oleh telinga. 

Kalau kata-kata‘gerindra.. gerindra.. gerindra..’ mungkin karena suaranya 
enak didengar, merdu di telinga gitu, intonasinya bagus.”(Sumber: Upik 
Kustini, wawancara tanggal 9 Juli 2009) 

 

1.4.2 Narasi yang Jelas 
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 Menurut responden, narasi dalam iklan ini jelas dengan intonasi dan kata-

katanya yang jelas. Narasi dirasa menarik karena dijelaskan secara panjang lebar namun 

tetap dalam pengucapan yang enak didengar dan tidak membosankan. Demikian hal 

yang diungkapkan Maya. 

..,karena dia mengucapkan kata-kata narasi yang jelas dalam iklan itu, 
walaupun panjang lebar, tapi karena intonasinya yang enak didengar jadi 
tidak bosen dan mudah dicerna pikiran.” (Sumber: Maya, wawancara 
tanggal 10 Juli 2009) 

 

Hal ini juga disetujui oleh Upik dengan pendapatnya yang mengatakan bahwa narasi, 

khususnya yang dibacakan oleh tokoh dalam iklan itu, yaitu Prabowo karena intonasinya 

yang tegas. 

Tapi memang di ikllan itu intonasi suaranya bagus semua, kata-kata yang 
suaranya Pak Prabowo juga bagus, tegas gitu, kesannya berwibawa dan 
bisa pemimpin.”(Sumber: Upik Kustini, wawancara tanggal 9 Juli 2009) 

 

 

2 Iklan Partai Gerindra Fenomenal 

Iklan Partai gerindra ini menurut responden selain menarik juga merupakan 

iklan partai politik yang fenomenal. Berbagai alasan dikemukakan oleh responden 

mengenai mengapa mereka menganggap iklan partai politik ini fenomenal. Salah 

satunya adalah Adwin yang mengatakan bahwa iklan ini begitu fenomenalnya hingga 

anak kecil pun mengingatnya. 

“Iklan Gerindra ini sangat fenomenal ya di masyarakat. Iklan ini bagus 
karena dapat diingat oleh masyarakat, ya berdasar survei-survei itu. Tetapi 
saya juga pernah melihat sendiri anak tetangga saya yang masih kecil, 
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sekitar 5 tahun bilang ‘gerindra.. gerindra.. gerindra..’ tus ‘keek..’. Wah, 
saya sempat kaget juga karena anak kecil pun sampai hafal kata itu, ya dari 
mana kalau tidak dari iklannya.”(Sumber: Adwin Kurniawan, wawancara 
tanggal 9 Juli 2009). 

 

Iklan ini menurutnya juga dapat membangun brand imagenya pada masyarakat sehingga 

masyarakat dapat mengingat partai yang diiklankan walaupun partai tersebut 

merupakan sebuah partai baru yang kemunculannya baru sekitar satu tahun. 

“Jadi menurut saya iklan itu sangat menarik, lhoh..beneran, sampai-sampai 
bisa menempelkan istilahnya brand image dia pada masyarakat bahkan 
hingga anak kecil.”(Sumber: Adwin Kurniawan, wawancara tanggal 9 Juli 
2009). 

 

Billi juga mengatakan bahwa hal serupa bahwa iklan partai politik ini fenomenal. Namun 

menurutnya letak fenomenalnya karena capaian suara yang diperoleh partai tersebut 

cukup banyak padahal partai ini tergolong partai baru, dan hal ini menurutnya 

disebabkan salah satunya karena iklan. 

“Iklan ini menarik dan juga berhasil mempengaruhi masyarakat, terbukti 
dengan perolehan suara pada pileg kemarin yang berhasil di atas Hanura. 
Dalam jangka waktu kemunculan yang kurang lebih baru satu tahun ini 
merupakan suatu fenomena.”(Sumber:Billi, wawancara tanggal 23 Juni 
2009). 

 

Pendapat Billi ini juga didukung dengan pernyataan Puji yang juga mengatakan bahwa 

merupakan sebuah fenomena apabila partai ini melalui iklannya dapat memperoleh 

suara yang cukup signifikan dan bahkan hingga membuat anak kecil sadar akan 

keberadaan partai ini dan iklannya. 
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“Iklan itu paling berkesan diantara iklan partai politik lain. Karena anak 
kecil pun tahu iklan Gerindra. Itu iklannya Prabowo ya. Iklan partai baru 
dengan sasaran masyarakat menengah ke bawah, nelayan, petani, buruh 
yang berhasil mendapatkan suara yang cukup signifikan.”(Sumber: Puji, 
wawancara tanggal 23 Juni 2009) 

 

 

3 Iklan Partai Gerindra Berbeda dengan Iklan Partai Politik Lainnya 

 Iklan Partai Gerindra menurut responden mempunyai perbedaan dengan iklan 

partai politik yang lainnya, baik dari segi konsep maupun teknisnya, yaitu: 

3.1 Konsep 

 Responden menyatakan bahwa iklan ini mempunyai konsep yang berbeda 

dengan iklan partai politik yang lain. Konsep dalam iklan partai politik lain dirasanya 

kurang bisa jelas dalam penyampaian visi misi mereka, seperti yang dinyatakan Adi.  

“Iklan Gerindra ini unik dan berbeda dari segi konsep dengan iklan partai 
politik yang lain. Kalau dalam iklan yang lain itu mereka cenderung singkat 
dalam menyampaikan visi misinya bahkan ada partai yang hanya 
menyampaikan no.urut dan nama partainya saja.” (Sumber:Adi Wibowo, 
wawancara tanggal 4 Juli 2009).  

Sedangkan dalam iklan Partai Gerindra menurutnya konsepnya sangat jelas. 

 

“Konsepnya yang membidik kaum petani, nelayan, dan pedagang pasar dan 
menengah bawah lainnya menurut saya sangat pas sekali karena 
masyarakat Indonesia dominannya itu. Visi dan misinya yang disampaikan 
dengan narasi yang panjang membuat mudah dicerna, jadi bisa tahu, 
o..mereka mau ini thow..jelas.”(Sumber:Adi Wibowo, wawancara tanggal 4 
Juli 2009). 
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Diki berpendapat juga bahwa iklan partai politik lain kurang dalam hal pengemasan, 

sedangkan iklan Partai Gerindra ini mempersiapkan kemasannya dengan matang-

matang. 

“Kalo iklan partai lain itu kemasannya kurang, cuma standar biasa dan 
seakan hanya saling menonjolkan pencapaiannya tanpa kurang membuat 
suatu gebrakan baru... Mungkin tidak baru dan sudah pernah dipakai iklan 
yang lain tapi iklan gerindra ini sepertinya lebih dikemas secara sungguh-
sungguh jadi seakan-akan konsep ini berlaku untuk seterusnya gitu lho. Jadi 
konsepnya ini kaya jangka panjang, bukan hanya jangka pendek, untuk 
mendekati pemilih saja.”(Sumber: Diki, wawancara tanggal 22 Juni 2009) 

 

Menurut Adwin, iklan partai ini menawarkan sesuatu yang baru dibandingkan dengan 

iklan partai politik lain. 

“Kalau bedanya sih ya karena ini partai baru jadi menawarkan sesuatu yang 
baru. Seperti tampil dengan membawa harapan yang baru dalam visi 
misinya tadi. Semuanya baru jadi kelihatan fresh dan belum 
bosan.”(Sumber: Adwin Kurniawan, wawancara tanggal 9 Juli 2009). 

 

Billi juga mengatakan bahwa terdapat hal baru yang dibawa dalam konsep iklan Partai 

Gerindra ini. 

“Ya, berbeda saja. Mungkin karena Gerindra adalah wajah baru saja orang 
lebih tertarik, kan kalo seperti Demokrat, PDI-P, PKS, mereka itu gimana ya, 
kayanya rakyat ya bukannya sudah kecewa tapi mereka itu barang lama 
dan rakyat sudah agak jenuh dengan iklan-iklan mereka seperti itu, dengan 
penokohan mereka seperti, gaya iklan yang mungkin bisa dikatakan hanya 
melakukan perubahan sedikit dibanding iklan Gerindra yang frekuensinya 
maupun jenis penyampaiannya berbeda. Kalau dari saya secara pribadi sih, 
iklan Demokrat, PDI-P dan partai besar lainnya kurang dapat bisa 
menyampaikan visi dan misinya, jadi kurang jelas arah tujuannya kemana, 
kemudian untuk apa mereka melakukan ini. Seperti SBY itu kan yang buat 
ke masa lalunya, sering dalam iklannya bilang ‘lanjutkan..lanjutkan..’ tapi 
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kan nggak jelas yang dilanjutkan itu apanya.”(Sumber:Billi, wawancara 
tanggal 23 Juni 2009). 

 

Bagi Puji, iklan ini dibandingkan dengan iklan partai politik lain lebih terfokus dalam 

sasaran masyarakatnya. 

Konsep yang ditawarkan lebih terfokus sasarannya yaitu petani, nelayan 
dan pedagang pasar.”(Sumber: Puji, wawancara tanggal 23 Juni 2009) 

 

3.2 Teknis 

 Perbedaan iklan ini dengan iklan partai politik yang lain menurut responden juga 

dapat ditemukan dalam hal teknisnya, yaitu melalui audiovisual yang ditampilkan dalam 

iklan ini, seperti gambar, narasi ataupun suara yang ada di dalam iklan ini. Upik 

menyampaikan bahwa iklan ini beda dengan iklan partai politik lain karena gambarnya 

yang bervariasi dan kata-katanya yang jelas. 

”Iklan ini lebih menarik dibanding iklan lain, karena ya seperti yang tadi 
saya bilang bahwa gambarnya lebih bervariasi, kata-katanya jelas 
penyampaiannya jadi lebih mudah dipahami, a ya a, b ya b gitu jadi saya 
mengerti ini sedang berbicara tentang apa..”(Sumber: Upik Kustini, 
wawancara tanggal 9 Juli 2009) 

 

Mita pun mengatakan bahwa iklan ini lebih bagus daripada iklan pertai politik lainnya 

karena iklan ini gambarnya lebih variatif. 

“Iklan ini lebih bagus karena gambarnya lebih variatif, ada gambar sawah, 
laut, pasar, gedung-gedung tinggi, petani, anak-anak, nelayan, pedagang.” 
(Sumber: Mita Astari, wawancara tanggal 4 Juli 2009). 
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4 Iklan Partai Gerindra Berdampak 

 Iklan Partai Gerindra mempunyai dampak atau pengaruh terhadap masyarakat. 

Responden menggambarkan iklan partai ini sebagai iklan yang : 

4.1 Iklan yang Memberikan Manfaat 

 Responden menganggap iklan ini telah memberikan manfaat ataupun kegunaan 

bagi mereka. Selain memberikan informasi, responden juga mengatakan bahwa iklan ini 

dapat dinikmati. Mita menyatakan bahwa iklan ini memberikannya informasi mengenai 

Partai Gerindra sendiri. 

“Iklan ini memberikan informasi tentang adanya partai baru dengan nama 
Gerindra dan tokohnya Prabowo dan visi misinya yang menyejahterakan 
petani dengan segala atributnya.”(Sumber: Mita Astari, wawancara tanggal 
4 Juli 2009). 

 

Selain Mita, Billi juga mengemuukakan hal yang sama. 

 

“Memberi saya informasi mengenai partai ini, bagaimana penekanan 
partainya dan visi misinya.” (Sumber:Billi, wawancara tanggal 23 Juni 
2009). 

 

Responden juga mengatakan bahwa iklan partai ini selain memberikan informasi tentang 

Partai Gerindra sendiri juga memberikan informasi kritis mengenai pemerintah, seperti 

yang dikatakan Nunung. 

Ya, memberikan informasi tentang partai baru yang bernama Gerindra, dan 
data-data yang selama ini sebagai warga masyarakat saya tidak ketahui 
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seperti kompetensi pemerintahan yang sekarang sehingga saya cukup 
terkesan dengan iklan ini. Bukan menjelek-jelekkan pemerintah ya, tapi 
sajian datanya itu memang penting.”(Sumber Nunung, wawancara tanggal 
23 Juni 2009) 

 

Pendapat ini juga turut didukung oleh beberapa responden lainnya seperti Upik yang 

mengatakan bahwa iklan ini memberikannya informasi sehingga bisa memilih dengan 

lebih baik. 

Ya, memberikan pilihan kepada saya mengenai partai-partai yang ada. Ya, 
istilahnya kalau pasar itu ya tidak main monopoli, ada persaingan jadi kita 
tinggal milih yang baik untuk kita. Iklan  Gerindra memberikan sesuatu yang 
baru dengan menampilkan data-data tentang pemerintahan yang 
sekarang, jadi kalau begitu kita kan bisa memilih dengan lebih baik karena 
sudah mendapat informasi yang banyak.”(Sumber: Upik Kustini, wawancara 
tanggal 9 Juli 2009) 

 

Sebuah pendapat dari responden juga menyatakan bahwa iklan ini dapat dinikamati 

karena faktor gambarnya yang bagus, selain memberikan informasi seperti di atas. Hal 

ini dikatakan oleh Puji. 

“Ya, menikmati iklan itu mba. Gambar-gambarnya kan biasanya bagus dan 
juga mengetahui tujuan dan visi misi partai. Informasi yang ditampilkan 
saya rasa juja bagus, ada data-data tentang pemerintahan masa kini jadi 
kita juga bisa turut mengoreksi pemerintah.”(Sumber: Puji, wawancara 
tanggal 23 Juni 2009) 

 

 

4.2 Iklan yang Mempengaruhi 

 Iklan ini mempunyai beragam pengaruh terhadap responden, yaitu: 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



4.2.1 Responden Hanya Tertarik 

 Beberapa responden hanya menganggap iklan menarik dan tidak mempengaruhi 

mereka untuk menindaklanjuti iklan ini dengan mempertimbangkan informasi yang 

diberikan karena mereka sudah menetapkan pilihan mereka. Hal ini terjadi pada Puji. 

“Saya hanya tertarik dengan iklannya saja karena saya sudah punya pilihan 
partai sejak dulu. Ya, karena ini adalah partai baru yang belum pernah 
teruji cobakan mba.”(Sumber: Puji, wawancara tanggal 23 Juni 2009) 

 

Hal serupa dengan Puji juga terjadi pada Maya yang mengatakan hanya tertarik dengan 

iklannya karena sudah menetapkan pilihannya sendiri. 

“Hanya sampai tertarik dengan iklannya dan dari iklan ini saya memperoleh 
informasi mengenai seluk-beluk Partai Gerindra, visi misinya, tokohnya, dan 
mau kemana arah partai ini, karena saya sudah mempunyai pilihan 
sendiri.” (Sumber: Maya, wawancara tanggal 10 Juli 2009) 

 

 

4.2.2 Responden Mempertimbangkan 

 Beberapa responden bahkan hingga mempertimbangkan untuk memilih Partai 

Gerindra oleh sebab iklan tersebut. Seperti Mita yang tertarik dengan iklan ini karena 

kejelasan visi misinya dan kemudian memilih menjadikan iklan ini sebagai bahan 

pertimbangan untuk menentukan pilihannya. 

“Iklan ini membuat saya mempertimbangkan untuk memilih partai ini. Ya, 
karena tadi iklannya menarik dan visi misinya jelas, jadi saya tahu 
o..arahnya ke sini tho,  dan tidak berpura-pura dengan menampilkan 
bintang iklan yang mahal.”(Sumber: Mita Astari, wawancara tanggal 4 Juli 
2009). 
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Sama halnya dengan Mita, Upik pun menjadikan segala informasi yag diberikan iklan ini 

sebagai bahan pertimbangan karena menurutnya informasi tersebut meyakinkan. 

“Iklan ini memberi informasi mengenai partai Gerindra, visi misinya yang 
akan menyejahterakan rakyat, janji-janjinya yang akan berpihak pada 
rakyat kecil. Ya, kalau saya memang sempat mempertimbangkan untuk 
memilih partai ini dalam pemilu, ya karena iklannya yang sepertinya 
meyakinkan.”(Sumber: Upik Kustini, wawancara tanggal 9 Juli 2009) 

 

Oleh karena iklan yang jelas, maka Diki memilih untuk menentukan pilihannya pada Pileg 

2009 dengan mempertimbangkan iklan ini. 

“Iklan ini memberikan informasi tentang Partai Gerindra dan membuat saya 
mempertimbangkan untuk memilih partai ini., karena iklannya yang jelas 
tadi.”(Sumber: Diki, wawancara tanggal 22 Juni 2009) 

 

Billi menyatakan bahwa ia mempertimbangkan informasi yang diberikan iklan ini namun 

iklan ini tidak menjadikannya hingga sebagai simpatisan. 

“Saya tertarik dengan iklan Gerindra hingga mempertimbangkan untuk 
memilih partai ini juga karena bagaimanapun terpaan iklan yang 
disampaikan juga sangat tinggi. Namun saya tidak sampai bersimpati dan 
ikut menjadi kader partai ini.”(Sumber:Billi, wawancara tanggal 23 Juni 
2009). 

 

 

C. Persepsi Akademisi dan Praktisi terhadap Iklan Partai Gerindra pada Kampanye 

Pemilu Legislatif 2009 

 Persepsi responden pada kelompok akademisi dan praktisi menganggap iklan 

Partai Gerindra ini menarik, tetapi tak jarang dari mereka juga mengkritisi iklan tersebut. 
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 Akademisi dan praktisi sebagai seorang yang mengenal seluk beluk teori 

mengenai iklan politik mengatakan bahwa setiap iklan partai politik secara umum 

mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing, seperti yang dikatakan oleh 

Pawito, seorang Dosen Pascasarjana Komunikasi FISIP UNS. 

“Ya, pada dasarnya setiap, semua, atau masing-masing dari setiap iklan 
kampanye itu ada kelemahannya ada keunggulannya. Saya menilai secara 
umum begitu, sebab masing-masing iklan ada baiknya, ada buruknya atau 
dengan kata lain ini yang menarik lalu ada yang kayanya kurang 
menguntungkan bagi partai politik sendiri, artinya sisi kelemahan. Jadi ada 
sisi keunggulan dan ada sisi kelemahan. Semua iklan begitu.”(Sumber: 
Pawito, wawancara tanggal 10 Juni 2009). 

 

 Demikian juga dengan iklan Partai Gerindra, terdapat kelemahan dan 

kelebihannya. Oleh karena itu, penulis mencoba manggali persepsi dari para akademisi 

serta praktisi ini dan menghasilkan beberapa poin persepsi mereka akan iklan ini, yaitu: 

1 Iklan Partai Gerindra Menarik 

 Sebagai iklan partai politik, iklan Partai Gerindra ini cenderung menarik. Persepsi 

ini diambil ketika para akademisi melihat dan membedah iklan ini berdasarkan dari 

aspek konsep, teknis iklan maupun sosok tokoh dalamiklan tersebut. Berikut adalah 

beberapa hal yang dianggap menarik dari iklan Partai Gerindra menurut kelompok ini:  

1.1 Konsep 

 Konsep yang dibicarakan di sini adalah suatu ide ataupun gagasan yang 

mencakup keseluruhan iklan ini. Konsep dalam iklan ini mempunyai nilai tambah di mata 

akademisi karena menurut para akademisi konsep iklan ini jelas. 
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 Kejelasan konsep pada iklan ini terlihat dengan adanya kejelasan materi iklan 

yang disampaikan, baik itu berupa kejelasan isu, sasaran, maupun keseluruhan isi.  

1.1.1 Kejelasan Isu/ Visi Misi 

 Para akademisi menganggap bahwa isu yang ditampilkan di iklan ini jelas untuk 

dapat diterima audience, dan isu yang diangkat pun berbeda dengan isu iklan partai 

politik lain, seperti diungkapkan oleh Sri Hastjarjo, seorang dosen FISIP UNS. 

“Kekhususannya karena saya melihat dia me..e.dari sisi isu kemudian saya 
melihat dari target audiencenya. Dia mengangkat isu-isu yang itu tidak 
diangkat oleh iklan politik yang lain, jadi misalnya dia mengangkat isu 
masalah ada pedagang pasar, kemudian ada nelayan, dan ada kaum 
petani. Ya, jadi kayanya itu menjadi tiga poin isu utama yang diangkat dan 
juga itu menjadi sasarannya kayanya.”(Sumber: Sri Hastjarjo, wawancara 
tanggal 9 Juni 2009). 

 

Lebih lanjut Sri Hastjarjo menjelaskan bahwa isu sangat dominan dalam materi iklan ini, 

bahkan sosok tokoh yang muncul tetap tidak mempengaruhi dari kejelasan materi isu 

yang diangkat itu. 

“..iklan itu pasti menawarkan sosok seseorang tetapi yang menjadi fokus 
bukan hanya Prabowonya tu, tapi isu-isu mengenai tiga bidang itu tadi ya. 
Bagaimana memberdayakan petani, bagaimana memberdayakan nelayan, 
memberdayakan pedagang pasar itu yang diangkat.”(Sumber:Sri Hastjarjo, 
wawancara tanggal 9 Juni 2009). 

 

Sependapat dengan hal di atas, maka Sonhaji, seorang dosen politik FISIP UNS juga 

mengemukakan bahwa isu yang dibangun dalam iklan ini dapat tersampaikan pada 

audience dengan jelas, dan isu ini tepat dengan kondisi masyarakat. 
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..”kemudian substansi yang dijual oleh Gerindra itu memang, kita bisa 
memperdebatkan itu tetapi saya katakan Gerindra berhasil mengangkat 
isu-isu agenda yang tepat.”(Sumber:Sonhaji, wawancara tanggal 20 Juni 
2009) 

 

Secara lebih mendetail Sonhaji menguraikan alasannya, 

”Tepatnya begini bahwa konstruksi sistem sosial Indonesia hari ini, 
meskipun katakanlah kita hari ini mungkin lebih baik daripada 30 tahun 
yang lalu ya, tetapi bahwa masih ada sebagian segmentasi masyarakat 
yang tertinggal, orang-orang yang tidak bisa mengikuti pembangunan 
dengan sukses, itu kan banyak, jumlahnya kan jutaan, ya itu pangsa yang 
digarap Gerindra dari sana. Nah sehingga ketika dia menjual tentang 
kemiskinan, harapan-harapan kepada nelayan, kepada petani, kemudian 
pada apa lagi, tiga hal segmentasi yang digarap mereka, petani, nelayan, 
pedagang pasar ya, pedagang kecil tradisional. Ini yang menurut Gerindra 
dianggap suatu pangsa yang potensial untuk digarap dan ini berhasil. Dia 
menjual suatu katakanlah dagangan dengan suatu hope, kalau kami, 
Gerindra, berhasil kami akan ini..”(Sumber: Sonhaji, wawancara tanggal 20 
Juni 2009) 

 

Mahendra, seorang praktisi periklanan juga mengemukakan bahwa isu yang diangkat 

oleh iklan ini sangat pas. Selain itu juga mengandung unsur pendidikan politik dengan 

memberi kritik terhadap pemerintah.  

”Isu yang diangkat dalam iklan sangat pas, misalnya ada isu hutang, 
konversi minyak tanah,..Dari segi substansi, iklan ini membangkitkan emosi 
masyarakat, ini lho pemerintahan yang dulu itu seperti ini, pemerintahan 
yang kami tawarkan itu seperti ini.”(Sumber: Mahendra,  wawancara 
tanggal 30 Juni 2009). 

 

Seorang praktisi iklan menyebutkan bahwa konsep yang diangkat dalam iklan ini kuat, 

yang artinya konsep ini memang telah dipersiapkan secara matang. 
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“..dari segi konsepnya kuat, jadi dia itu konsepnya berdasarkan survei, 
segmen pasarnya apa, masalah yang terjadi apa, yang harus diselesaikan 
apa.”(Sumber: Bambang, wawancara tanggal 1 Juli 2009). 

 

Secara lebih lanjut dia Bambang menjelaskan bahwa Partai ini tahu isu apa yang harus 

diangkat dalam iklan. 

“Kelebihannya, dia tahu isu yang perlu diangkat, kemudian sesuatu yang 
masih hangat untuk diangkat. Yang kedua dia tampil dengan suatu 
permasalahan yang dia ambil dari survei di lapangan, masalah orang-orang 
itu sebenarnya apa dan kemudian Indonesia ini yang paling bagus adalah 
di..”(Sumber: Bambang, wawancara tanggal 1 Juli 2009). 

 

1.1.2 Kejelasan Sasaran 

 Menurut para akademisi dan praktisi, selain adanya isu yang jelas, sasaran yang 

dibangun dalam materi iklan ini terfokus hingga dapat diterima oleh audience, seperti 

dikemukakan oleh Sri Hastjarjo, seorang dosen FISIP UNS. 

“..kemudian idenya sendiri yang telah tadi kita bicarakan berbeda dengan 
yang lain. Tidak cuma menawarkan orang, tapi juga sasaran yang jelas 
kepada siapa ditujukan.”(Sumber: Sri Hastjarjo, wawancara tanggal 9 Juni 
2009). 

 

 Pendapat tersebut juga didukung oleh Sonhaji yang mengatakan bahwa sasaran 

isu iklan ini adalah orang kecil, namun lebih fokus dalam tiga bagian yaitu petani, 

pedagang pasar, dan nelayan. Menurutnya itu yang dominan, dan hal ini pula yang 

membedakan iklan ini dengan iklan partai politik yang lain. 

“Cuma yang berbeda barangkali adalah kemampuan dari Gerindra untuk, 
saya kan sudah mengatakan isu agenda menggarap orang–orang kecil ini, 
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dalam pengertian orang-orang kecil yang fokus. Berbeda dengan PDI-P 
mba, kalau PDI-P itu kan hanya menolong apa yang namanya wong cilik, 
tapi siapa? Itu kan tidak jelas, iya kan, tapi kalau Gerindra kan 
jelas..”(Sumber: Sonhaji, wawancara tanggal 20 Juni 2009) 

 

Mahendra, seorang praktisi periklanan juga mempunyai pendapat yang sama. Bahkan 

menurutnya sasaran iklan ini yang terfokus merupakan keunggulan komparatif iklan ini 

dibanding iklan partai politik lain yang sasarannya tidak terfokus dan kurang jelas. 

“Sebenarnya iklan ini sudah memiliki keunggulan komparatif, diantaranya 
adalah mengenai sasarannya yang memang sudah terfokus, yaitu nelayan, 
petani dengan pertanian, dan pedagang pasar.”(Sumber: Mahendra,  
wawancara tanggal 30 Juni 2009). 

 

Secara lebih mendetail, konsep-konsep yang dikemukakan akademisi dan praktisi 

tersebut dapat dilihat pada pemaparan gambar dan narasi dalam lampiran. 

1.2 Teknis 

 Selain membedah aspek konsep, praktisi dan akademisi juga menyinggung 

aspek teknis dari iklan ini dalam persepsi mereka. Secaa teknis materi iklan ini akan 

dibagi menjadi 2 bagian, yaitu: 

 

 

1.2.1 Gambar 

 Gambar dalam iklan ini sangat mendukung dari konsep. Seperti kebanyakan 

iklan partai politik lainnya, bahasa gambar yang disampaikan lugas dan mudah 
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dimengerti, hingga antara gambar dan konsep terdapat sinkronisasi. Seperti yang 

diungkapkan oleh Sri Hastjarjo, seorang dosen FISIP UNS. 

“Saya pikir kalau dipandang dari segi susunan pesan yang ada di sana, ada 
pesan audio, pesan visual kemudian ada pesan teks, dll, saya pikir itu bagus 
ya tapi semua iklan juga, semua iklan politik yang lain juga sama. Artinya 
ini tidak sangat menonjol berbeda dengan yang lainnya karena saya pikir 
kan yang membuat itu sudah profesional semua ya jadi pembuatannya kan 
dibuatkan oleh biro iklan, jadi sinkron antara pesan, antara gambar, tapi 
iklan yang lain juga sama jadi itu bukan kelebihan dari iklan ini.”(Sumber: 
Sri Hastjarjo, wawancara tanggal 9 Juni 2009). 

 

Bekti, seorang praktisi periklanan memandang bahasa gambar yang disajikan dalam 

iklan ini jelas, sehingga mengena di hati dan bisa dicerna oleh akal dan pikiran. 

“..iklan itu adalah kalau kita melihat iklan, itu bisa dicerna, dilihat dan 
dipahami. Nah itulah sangat tepat sekali pada masyarakat Indonesia saat 
ini, kebetulan sangat pas banget kalau kita lihat dan resapi di iklan Gerindra 
itu, kan ada semacam  apa itu..yang ada gambarnya bayang-bayang 
garuda di atasnya, itu kan bersifat nasionalis dia, trus dibawahnya itu kan 
mengayomi, itu artinya kan seperti itu sebetulnya. Garuda mengayomi yang 
ada di bawahnya, itu petani trus nelayan. Lha ini kan simbolnya dari 
Gerindra garuda ini, nah dia nanti bisa mengayomi. Nah itu makna dari itu 
sangat mengena, jadi masyarakat yang terpinggirkan itu bisa diayomi oleh 
ini, akhirnya mengena di hati. Bisa dicerna oleh akal dan pikiran.”(Sumber: 
Bekti, wawancara tanggal 15 Juni 2009) 

 

Lebih lanjut dia menceritakan bahwa gambar dari iklan ini membentuk suatu alur cerita 

yang dapat mempengaruhi psikologis dari audience, karena ada rasa penasaran yang 

dibangun oleh kesatuan gambar di iklan. 

Bagaimana latar belakangnya itu sawah dulu yang ditonjolkan, terus ada 
suara burung, lha orang menjadi, itu dari segi marketing communicationnya 
sangat tepat. Jadi, ini apa tho..kok ada sawah tapi ada suara burung, nah 
terus akhirnya dilihat lagi, terus ada bayang-bayang., ada kaya burung gitu, 
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lho itu kok di sawah ada bayangan, itu apa pesawat terbang tapi kok 
suaranya seperti itu..kan menjadi penasaran. Terus ditonjolin burung 
garuda, oo itu..Lha terus kenapa dia sayapnya kok tidak membentang tapi 
tertelungkup, supaya begini tu, kamu tu saya ayomi. Itu maknanya di 
situ.”(Sumber: Bekti, wawancara tanggal 15 Juni 2009) 

 

Menurut Mahendra, gambar pada iklan ini bagus dan kuat, gambar tersusun rapi dan 

mendukung konsep iklan, apalagi dengan gambar garuda yang dirasa familiar dan 

berbau nasionalis. 

“Kalau dari segi teknis, iklan ini bagus dan kuat di gambarnya. Seperti yang 
saya katakan tadi, gambar di iklan ini tersusun dengan rapi dan 
menampakkan gambar dari sasaran segmentasi mereka, ada gambar 
petani dengan sawah, nelayan dengan kapal dan lautnya, pedagang di 
pasar, dsb. Gambar garuda juga sangat pas karena mudah diingat dan 
menimbulkan suatu rasa nasionalisame.”(Sumber: Mahendra,  wawancara 
tanggal 30 Juni 2009). 

 

Bekti pun turut menyinggung gambar garuda dalam iklan ini yang menurutnya seringkali 

muncul dalam iklan ini dan menjadi identik dengan iklan ini. Sehingga walaupun iklan ini 

mempunyai banyak versi, namun tetap mempunyai satu kesamaan dengan hadirnya 

gambar garuda tersebut, baik yang berupa bayang-bayang burung garuda  ataupun 

lambang garuda di akhir iklan. 

“Nah seperti ini yang saya lihat lho. Dari sekian ini, coba perhatikan 
garudanya pasti ada, ‘kek..’ ini menandakan bahwa itu masih tetap 
Gerindra, itu masih tetap garuda yang mengayomi saya,masyarakat, 
sebagai petani atau nelayan, nah itu kan menjadi ingat.”(Sumber: Bekti, 
wawancara tanggal 15 Juni 2009) 

 

1.2.2 Audio 
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 Aspek audio dalam hal ini meliputi narasi, ataupun segala bentuk suara yang 

menjadi materi dalam iklan ini. Dalam aspek ini yang paling menonjol adalah adanya 

suara burung garuda yang berbunyi “keek..”, suara pengulangan kata “gerindra.. 

gerindra.. gerindra..” dan narasi sendiri yang berisi penjelasan materi iklan tersebut. 

 Bekti, seorang praktisi periklanan menjelaskan bahwa narasi yang panjang pada 

iklan ini memberikan suatu keuntungan karena masyarakat Indonesia dapat menangkap 

iklan tersebut dengan baik, dan membedakan iklan tersebut dengan iklan partai politik 

yang lain. 

“..narasi yang seperti itu menurut saya adalah keuntungan karena itu tadi 
masyarakat di Indonesia masih relatif termarjinalkan, perhatiannya kurang. 
Dengan adanya narasi sebanyak itu keuntungannya itu dia akan mengingat 
lagi, satu itu. Kedua, iklan itu lain daripada yang lainnya karena narasinya 
panjang sendiri, itu jadi ciri khasnya. Narasi lebih banyak menurut saya itu 
dalam rangka untuk meracuni masyarakat untuk mengingat-ingat itu 
mengena, makanya saya melihat kenapa Gerindra lebih terkenal daripada 
Hanura.”(Sumber: Bekti, wawancara tanggal 15 Juni 2009) 

 

Selain itu, narasi tersebut juga dibawakan dengan baik oleh Prabowo dari segi intonasi 

maupun gaya bahasanya, seperti yang dikemukakan oleh Sonhaji. 

“Ya, karena memang pertama, mungkin dari intonasi dan gaya 
Prabowo.”(Sumber: Sonhaji, wawancara tanggal 20 Juni 2009) 

  

 Suara pengulangan kata “gerindra.. gerindra.. gerindra..” menjadi hal lain yang 

menarik dari aspek teknis audio ini. Suara ini begitu mengena hingga para praktisi dan 

akademisi berpendapat bahwa suara ini adalah salah satu hal yang paling diingat dari 

iklan ini, seperti yang dikemukakan Mahendra, seorang praktisi periklanan. 
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“Kata-kata ‘gerindra.. gerindra.. gerindra..’ pengucapan dan intonasinya 
mudah masuk di pikiran, pengulangan kata yang tiga kali itu yang saya rasa 
membuat ucapan itu mudah diingat.”(Sumber:Mahendra,  wawancara 
tanggal 30 Juni 2009). 

 

Suara pengulangan tersebut menurut Bambang, juga merupakan suatu kekuatan dalam 

iklan itu. 

“..dia mengulang-ulang kata Gerindra, siapa yang menyejahterakan petani, 
Gerindra, jadi kata Gerindranya itu diulang sampai beberapa kali sehingga 
apapun kontennya tetap Gerindra,..”(Sumber: Bambang, wawancara 
tanggal 1 Juli 2009). 

 

 Selain suara tersebut, juga terdapat suara burung garuda yang berbunyi 

‘keek..’. Menurut Bekti, suara tersebut sangat berpengaruh karena selain keserasian 

dengan gambar, suara ini juga unik. 

Dari sekian ini, coba perhatikan garudanya pasti ada, ‘keek..’ ini 
menandakan bahwa itu masih tetap Gerindra, itu masih tetap garuda yang 
mengayomi saya,masyarakat, sebagai petani atau nelayan, nah itu kan 
menjadi ingat. .”(Sumber: Bekti, wawancara tanggal 15 Juni 2009) 

 

1.3 Tokoh dalam Iklan 

 Tokoh dalam iklan ini merupakan hal yang menarik. Peran tokoh dalam suatu 

iklan partai politik terbagi dalam 2 kategori, yaitu sebagai tokoh penguat yang disebut 

juga endorser atau sebagai produk politik yang diperkenalkan pada masyarakat, dan 

dalam iklan ini tokoh yang diangkat adalah Prabowo Subiyanto. Menurut sebagian besar 

responden kelompok ini, peran Prabowo meliputi 2 kategori tersebut, baik sebagai 
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penguat dan sebagai produk politik yang ditawarkan, seperti halnya disampaikan oleh 

Pawito. 

”Ya, itu bermain sekaligus, tapi orang punya atau bisa juga mengatakan 
bahwa Prabowo sebagai katakan yang dijual, artinya produk politik yang 
dijual, kalau bahasa marketingnya begitu. Bisa saja orang mengatakan 
begitu, tapi Prabowo juga endorser karena dia punya pengikut-pengikut, 
atau bisa dikatakan punya banyak pengikut.”(Sumber: Pawito, wawancara 
tanggal 10 Juni 2009). 

 

Sonhaji, sebagai dosen politik mengatakan bahwa partai politik di Indonesia masih 

mengandalkan figur. 

“Ada, jelas ya kalau persamaannya masing-masing mengandalkan pada 
figur di Indonesia itu. Demokrat figurnya adalah SBY, kemudian Gerindra itu 
ada pada Pak Prabowo, dan pada Hanura itu pada Wiranto. Itu masing-
masing kan seperti itu gitu. Nah, di setiap iklan selalu yang tampil sebagai 
apa ni.”(Sumber: Sonhaji, wawancara tanggal 20 Juni 2009) 

 

Namun, dia juga tidak menampik bahwa terkadang figur yang muncul dalam iklan partai 

politik merupakan sebuah produk politik dengan mengemukakan bahwa telah terjadi 

tren proses yang instan pada figur partai politik ini. 

“Ya. Seperti sebuah trend, proses yang instan ini dialami oleh beberapa 
aktor politik kita, meskipun ada yang memang merintis dari nol. Kalau 
Prabowo memang seperti itu dalam konteks ruang politik karena 
sebelumnya dia telah ada dalam militer. Betul kalau dalam politik dia 
memang orang baru, debutan baru yang banyak ditopang oleh iklan politik, 
dan itu tidak dialami oleh Prabowo saja.”(Sumber: Sonhaji, wawancara 
tanggal 20 Juni 2009) 
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Dia juga mengatakan bahwa masyarakat cenderung mengenal Prabowo sebagai sosok 

baru dengan image yang terbentuk sesuai informasi yang ditangkap masyarakat dari 

iklan itu. 

“Tetapi apa yang terjadi dengan saudara-saudara kita yang tadi saya 
katakan itu, yang berdagang di pasar tradisional, yang mencari ikan di laut, 
dan wong cilik yang lain, mereka cenderung tidak mau tahu siapa Prabowo 
itu, atau mungkin tidak tahu siapa Prabowo itu, soalnya mereka tidak melek 
politik. Ya, mereka tidak tahu siapa Prabowo itu, kalau mereka tahupun itu 
ketika Prabowo kemudian muncul sebagai aktor politik, muncul di tv-tv, itu 
tho pemimpin Partai Gerindra, tapi siapa masa lalu Prabowo kan dia 
mungkin tidak mendapatkan informasi itu.”(Sumber: Sonhaji, wawancara 
tanggal 20 Juni 2009) 

 

Seorang praktisi periklanan, Bekti menjelaskan secara lebih terperinci bahwa peran 

Prabowo sebagai tokoh di dalam iklan ini adalah sebagai penguat dan produk politik. 

Saya melihat di situ dia sama-sama, ya menjadi endorser ataupun juga 
yang ditawarkan. Karena apa, dia sebagai endorser karena dia sebagai 
figur dia yang mana dulu bekas kopassus, trus bekas ini bekas itu, pokoknya 
dalam visi misinya bagus, cara memimpin bagus, itu kan kepercayaan 
masyarakat begitu. Terus dalam segi dia menjual, itu kan dalam Gerindra 
sendiri, yang notabene di situ ada Pak Prabowo, dll itu kan program-
programnya itu seperti ini, otomatis kalau saya menjual program-program 
saya, berarti kamu mendukung saya, lha otomatis saya juga terangkat. Nah 
itu kan menjual, makanya saya bilang tokoh-tokoh ini bisa sebagai penguat 
untuk membackup dalam segi Gerindranya dan juga menjual dalam segi 
Gerindranya juga, program-program saya besok kalau saya nanti tahun 
depan menjadi capres,itu kan momen, dari legislatif ke capres itu kan, 
iklannya menyangkut begitu, itu figur bisa terangkat. .”(Sumber: Bekti, 
wawancara tanggal 15 Juni 2009) 

 

 

2 Iklan Partai Gerindra Fenomenal 
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 Menurut kelompok akademisi dan praktisi, iklan Partai Gerindra ini selain 

menarik juga merupakan suatu iklan yang fenomenal. Bahkan kepopuleran iklan  dari 

Partai Gerindra, sebuah partai yang sangat baru ini hingga membuat anak kecil pun 

dengan mudah dan lancar menyebutkan nama partai ini ataupun sekedar potongan dari 

materi iklan ini. 

“Sekarang kan Gerindra terkenal ya, sampai anak kecil tahu 
iklannya.”(Sumber: Bekti, wawancara tanggal 15 Juni 2009) 

 

Mahendra pun mengatakan hal yang sama dengan Bekti. 

“..karena anak kecilpun hafal dengan ucapan ‘gerindra.. gerindra.. 
gerindra..’ tadi.”(Sumber: Mahendra,  wawancara tanggal 30 Juni 2009). 

 

Sri Hastjarjo pun sependapat bahwa iklan ini merupakan sebuah iklan yang fenomenal, 

namun dia menyoroti dari sudut pandang di mana iklan ini menyokong angka 

perolehan suara partai ini ketika Pemilu Legislatif. Partai ini yang adalah sebuah partai 

baru dapat menembus 10 besar angka perolehan suara. 

”Untuk sebuah partai  baru yang baru sekali ikut sekarang, yang munculnya 
pun baru saja, tidak beberapa tahun yang lalu, bahkan munculnya 
mendekati pemilu, dengan kampanye yang besar-besaran itu rasanya cukup 
efektif untuk meraih 5%, tinggi sekali.”(Sumber: Sri Hastjarjo, wawancara 
tanggal 9 Juni 2009). 

 

Pendapat di atas juga didukung oleh Sonhaji. Sebagai akademisi di bidang politik, dia 

mengatakan bahwa iklan Partai Gerindra ini menjadikan Gerindra sebagai sebuah partai 

baru yang populer sehingga mendapat perolehan suara yang cukup tinggi. 
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“Kalau sebagai debutan partai baru, saya anggap, dia bisa muncul keluar 
sebagai katakanlah 9 besar ya, eh 8 besar ya. Sebagai partai baru yang 
masuk 8 besar itu tidak lepas dari iklan yang dia lakukan. Tanpa dukungan 
advertising yang kuat semacam itu baik di media massa maupun di media 
cetak, saya tidak yakin seorang Prabowo bisa membawa partai yang baru 
itu kemudian menjadi fenomenal semacam itu.”(Sumber: Sonhaji, 
wawancara tanggal 20 Juni 2009) 

 

 

3 Iklan Partai Gerindra Berdampak 
 

 Iklan Partai Gerindra ini menurut responden pada kelompok ini mempeunyai 

dampak yang signifikan. Selain sebagai sumber informasi, aspek fenomenal yang telah 

dijelaskan di atas turut membuktikan bahwa dampak iklan ini terhadap masyarakat 

cukup tinggi.  

 Iklan partai politik yang beredar di dalam masyarakat dapat menjadi sumber 

informasi, seperti halnya dikemukakan oleh Mahendra. 

“..iklan di sini adalah sumber informasi masyarakat yang sangat 
berpengaruh terlepas benar atau tidaknya.”(Sumber: Mahendra,  
wawancara tanggal 30 Juni 2009). 

 

Selain sebagai sumber informasi, Mahendra juga berpendapat bahwa iklan partai ini 

cukup efektif dalam memperkenalkan Partai Gerindra.  

“Kalau dalam memperkenalkan, saya rasa efektif karena anak kecilpun 
hafal dengan ucapan ‘gerindra.. gerindra.. gerindra..’ tadi. Tapi kalau dalam 
konteks mempengaruhi pemilih, saya kurang tahu.”(Sumber: Mahendra,  
wawancara tanggal 30 Juni 2009). 
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Sri Hastjarjo juga sependapat dengan Mahendra. Menurutnya iklan partai ini juga 

menjadi salah satu faktor Partai Gerindra sebagai partai yang diiklankan menjadi 

populer dan diingat oleh masyarakat. 

“Saya pikir iya, anak kecil pun tau iklannya. Untuk memperkenalkan ada 
partai baru tokohnya Prabowo, itu sangat efektif, tetapi kalau untuk 
mempengaruhi pilihan maka nanti dulu, jadi itu faktornya banyak sekali itu. 
Memperkenalkan partai baru iya, menjadi buah bibir, jadi pembicaraan ya. 
Orang membicarakan itu. ”(Sumber: Sri Hastjarjo, wawancara tanggal 9 
Juni 2009). 

 

Iklan Partai Gerindra menurut Pawito menyadarkan masyarakat akan adanya suatu 

partai baru dengan nama Gerindra dan segala atribut yang menyertainya. 

“Ya, iklan Gerindra, kalaupun harus dikatakan menarik maka bagian yang 
membuat iklan itu menarik adalah penyadaran artinya iklan itu bukan 
hanya menggunakan tehnik-tehnik yang lama tetapi mengkaitkannya 
dengan penyadaran tentang nilai tertentu yang itu kental sekali atau juga 
memperkenalkan iklan Partai Gerindra misalnya bahwa Indonesia pernah 
jaya, dan seterusnya.”(Sumber: Pawito, wawancara tanggal 10 Juni 2009) 

\ 
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D. Persepsi Kalangan Partai Gerindra terhadap Iklan Partai Gerindra pada Kampanye 

Pemilu Legislatif 2009 

 Persepsi responden kalangan partai ini dibutuhkan untuk membedah lebih jauh 

mengenai iklan Partai Gerindra. Menurut sudut pandang responden kalangan partai 

iklan ini: 

1 Tujuan Iklan Partai Gerindra 

 Tujuan ini berkorelasi dengan dampak yang ditimbulkan iklan pada masyarakat. 

Tujuan dari iklan partai ini sendiri menurut mereka adalah untuk memperkenalkan 

Partai Gerindra sebagai partai baru, seperti yang diungkapkan Ketua Umum Partai 

Gerindra yaitu Prof. Suhardi. Dia menjelaskan bahwa iklan ini dibuat sebagai alat 

sosialisasi partai karena masa kampanye yang terbilang cukup singkat, apalagi untuk 

sebuah partai baru.  

“Karena Gerindra adalah sebuah partai baru, jadi perlu sosialisasi dan harus 
dikenal oleh masyarakat. Juga karena waktu untuk menghadapi pemilu 
sangat terbatas jadi iklan itu merupakan jalan yang terbaik untuk 
melakukan sosialisasi secepatnya.”(Sumber: Suhardi, wawancara tanggal 
25 Oktober 2008). 

 

Hal ini juga dinyatakan oleh Teguh Tanggap, sebagai wakil sekretaris satu DPC Gerindra 

Surakarta. Menurutnya tujuan iklan ini adalah untuk memperkenalkan Partai Gerindra 

pada masyarakat, bahkan jikalau memungkinkan ingin memperkenalkan masyarakat 

terhadap  visi dan misi Gerindra. 

“Sasarannya yaitu satu, kita itu sebagai partai baru, memperkenalkan 
partai baru. Partai baru yang identik dengan apa? Partai baru yang identik 
dengan masyarakat menengah, masyarakat kecil. Yang kedua kita itu ingin 
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masyarakat mengetahui bahwa kita itu ingin menyejahterakan rakyat 
melalui Partai Gerindra ini, maka tadi saya katakan bahwa partai ini 
embrionya adalah petani dan nelayan. Jadi ada dua tujuannya, satu 
memperkenalkan Gerindra sebagai partai rakyat, yang kedua menginginkan 
bahwa masyarakat tahu kalau Gerindra ini mempunyai tujuan, mempunyai 
visi misi bahwa kita ini ingin menyejahterakan masyarakat, pada waktu itu 
masyarakat masih di bawah kesejahteraan, kita ingin tingkatkan.”(Sumber: 
Teguh Tanggap, wawancara tanggal 16 Juli 2009). 

 

2 Konsep Iklan Partai Gerindra 

 Menurut kalangan partai, konsep iklan ini mengambil tema sesuai dengan visi 

dan misi partai. Suhardi sebagai Ketua Umum Partai Gerindra mengatakan bahwa tema 

dalam iklan ini memang sengaja dipilih suatu tema yang mengena di hati rakyat namun 

juga sinkron dengan visi dan misi partai. 

“Tema yang kita pilih memang sengaja tema-tema yang dipahami dan 
menyentuh hati masyarakat serta sesuai dengan perjuangan partai 
Gerindra sendiri..”(Sumber: Suhardi, wawancara tanggal 25 Oktober 2008). 

 

Lebih lanjut Suhardi menerangkan, 

 

“Kita pilih tema pertanian karena yang sesuai dengan tema perjuangan 
partai sendiri, tema ketahanan pangan yang merupakan jiwa perjuangan 
partai dan termasuk saya sendiri dan Pak Prabowo. Pembangunan 
Indonesia harus dimulai dengan pertanian kalaupun kita memilih iklan 
harus cocok dan sesuai dengan tema perjuangan, harus sangat menyentuh 
rakyat kecil, dan jangan sampai menyinggung banyak orang, ini adalah 
cita-cita kita bersama.”(Sumber: Suhardi, wawancara tanggal 25 Oktober 
2008). 
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Sama halnya dengan hal dia atas, maka Tanggap mengemukakan bahwa pada iklan 

tersebut juga terdapat materi-materi visi misi yang diperjuangkan oleh Partai Gerindra, 

baik itu pertanian, masyarakat kecil ataupun pendidikan. 

“Intinya ya hanya satu ya, walau iklannya beberapa versi, dia itu ingin 
menyejahterakan masyarakat bawah. Sebenarnya ada delapan visi misi 
program yang dimajukan pada waktu itu, seperti adanya pendidikan, 
masalah kehutanan,  sumber daya manusia, tapi kalau itu satu paket kita 
bikin, hingga nanti akan jadi terpenggal-penggal, jadi visinya secara full. 
Secara penuh, di iklan ada petani, pedagang pasar, nelayan, dsb. Jadi 
intinya yang saya dapatkan begini, kita ingin menyejahterakan terutama 
pada petani, pada saat ini petani itu sulit, makanya dibikin suatu program 
ini petani itu seandainya menanam padi ini akan dibeli oleh pemerintah dan 
disalurkan ke pedagang pasar, lalu ke konsumen. Lha, kalau diterangkan itu 
kan terlalu panjang, belum nanti masalah nelayan, belum masalah 
pendidikan anak.”(Sumber: Teguh Tanggap, wawancara tanggal 16 Juli 
2009).  

 

Pernyataan ini didukung oleh Nursakti, seorang Sekretaris DPC Gerindra Surakarta yang 

sering berdiskusi dengan Hasyim Djojohadikusumo, seorang tokoh Gerindra pusat dan 

merupakan adik dari Prabowo Subiyanto. 

“Pak Prabowo sendiri juga kebetulan ketua HKTI, kemudian ketua APPSI, 
sehingga walaupun yang namanya organisasi itu terpisah, tidak diharuskan 
mendukung Prabowo, tapi seorang Prabowo Subiyanto sendiri kan kalau 
ibaratnya itu dulu, dia tu sebagai orang militer itu punya anak buah itu 
menguasai prajurit-prajuritnya, dia itu sekarang kan ibaratnya 
komandannya dari para petani, nelayan, pedagang pasar, kan gitu. Jadi 
kalau anda bertanya kenapa iklannya banyak berkaitan dengan pertanian, 
nelayan, ya itu adalah suatu konsekuensi logis memang itu yang akan kita 
perjuangkan.”(Sumber: Nursakti, wawancara tanggal 9 Juli 2009). 
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Lebih lanjut Nursaktimengatakan bahwa tema yang diambil sebagai tema iklan Gerindra 

ini juga mengena pada hati masyarakat karena sebagian besar penduduk Indonesia tidak 

asing dengan tema pada iklan ini yaitu pertanian dan masyarakat kecil. 

“Ya ini salah satu hal yang menjadi dominan bangsa ini, 70% penduduk 
bangsa ini berprofesi seperti itu,.. Nah, kenapa iklan kita memakai itu? Ya 
kebetulan, satu, kita memperjuangkan ekonomi kerakyatan, sasaran partai 
kita adalah rakyat itu, ya kalau kita berbicara saham, rakyat kan tidak 
mengerti.”(Sumber: Nursakti, wawancara tanggal 9 Juli 2009). 

 

 

3 Teknis 

 Dalam hai ini kalangan partai tidak berbicara banyak karena secara teknis telah 

diserahkan penggarapannya pada biro iklan. Namun pada intinya mereka mengatakan 

bahwa dari segi teknis iklan ini mendukung dari konsep yang telah dibuat oleh partai. 

Namun ada satu persepsi dari Nursakti yang menjelaskan bahwa aspek teknis ini 

mendukung konsep iklan untuk melakukan pencucian otak masyarakat, antara lain 

dengan pengulangan kata-kata ”gerindra..gerindra.. gerindra”. 

“Jadi iklan itu kan membius, masyarakat kita ini kan masyarakat pendengar 
dan pelihat, bukan cenderung secara mayoritasnya itu pemikir, khususnya 
masyarakat awam. Kalau kita membicarakan itu maka kita akan bicara 
mengenai yang namanya proses brainwashing, cuci otak. Jadi lama-lama 
menonton iklan akan hafal dengan kata-kata yang diulang tiga kali itu, 
dengan burung garuda dan Prabowo, lalu petani nelayang, pedagang 
pasar, gitu. ”(Sumber: Nursakti, wawancara tanggal 9 Juli 2009). 
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Menurutnya pula bahwa iklan Partai Gerindra ini identik dengan burung garuda karena 

terdapat banyak atribut garuda dalam iklan itu, diantaranya adalah lambang partai dan 

gambar bayang-bayang di tengah sawah pada iklan. 

“Memang ketika kita berbicara Gerindra pasti langsung teringat ke garuda 
dulu. ”(Sumber: Nursakti, wawancara tanggal 9 Juli 2009). 

 

 Dalam penggunaan narasi, iklan partai ini tidak tanggung-tanggung dengan 

menggunakan narasi yang panjang. Hal ini menurut tanggap karena visi dan misi partai 

yang ingin dijelaskan dalam iklan sangatlah banyak, dan sebisa mungkin menurutnya 

masyarakat harus jelas mengenai visi dan misi partai. 

”Ya, karena visi dan misinya ini luas mba, Tapi saya rasa dalam iklan, ini 
tidak terlalu panjang, satu menit kira-kira. Ini sudah peraturan dari 
periklanan itu maksimal satu menit. Kenapa kok narasi yang panjang? Ya, 
karena kita banyak visi misi yang diterangkan, nah itupun sudah ada 
beberapa bagian yang tidak bisa kita sampaikan.”(Sumber: Teguh Tanggap, 
wawancara tanggal 16 Juli 2009).  

 

 

 

4 Tokoh 

 Semua responden dari kalangan partai setuju apabila Prabowo sebagai tokoh 

yang muncul dalam iklan ini berperan sebagai penguat, seperti yang dijelaskan oleh 

Nursakti. 

“Jadi ini sebagai gambaran, Prabowo adalah tokoh yang menguatkan iklan 
itu bukan diperkenalkan karena kalau diperkenalkan, ketika tahun 1998 itu 
Prabowo sudah terkenal,..”(Sumber: Nursakti, wawancara tanggal 9 Juli 
2009). 
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Nursakti juga menjelaskan bahwa sebelum iklan Gerindra ini muncul, Prabowo sudah 

terlebih dahulu dikenal oleh masyarakat sebagai menantu mantan presiden Soeharto 

dan iklan Gerindra murni untuk mengenalkan Partai Gerindra pada masyarakat. 

“Ya, Gerindranya, ya kebetulan karena Gerindranya itu yang mendirikan itu 
Pak Prabowo. Kalau Prabowo tahun ’98 sudah ngetop ya, mantan menantu 
dari Pak Harto jadi itu akan lebih menguatkan iklan dari Gerindra.”(Sumber: 
Nursakti, wawancara tanggal 9 Juli 2009). 

 

Namun, Tanggap, seorang responden kalangan partai yang lain tidak menampik apabila 

Prabowo merupakan produk politik yang ingin diperkenalkan pada masyarakat selain 

Partai Gerindra sendiri. Awal Partai Gerindra yang berasal dari Himpunan Kerukunan 

Tani Indonesia (HKTI) ini juga berpengaruh terhadap penentuan tokoh yang diangkat 

dalam iklan ini. 

“Ya karena itu tadi, dia adalah pendiri dari Gerindra, lagipula dia adalah 
ketua umum HKTI. Jadi dua kepemimpinan. Karena gini, kita ingin 
memunculkan Pak Prabowo karena dia memang punya obsesi Pak Prabowo 
ini ingin menjadi orang yang bisa memimpin negara ini, dengan memimpin 
negara ini apa yang dicita-citakan Pak Prabowo, menyejahterakan petani, 
menyejahterakan nelayan, pedagang-pedagang itu bisa diwujudkan gitu 
lho. Lha akhirnya dengan adanya ini, bisa memunculkan namanya Pak 
Prabowo, masyarakat bisa tahu, ini lho Pak Prabowo, sosoknya itu ini. Dia 
ketua HKTI, dia pembina Gerindra. Dia ingin mewujudkan impiannya itu, 
menjadi pemimpin negara, ingin menyejahterakan rakyatnya itu, jadi sosok 
Pak Prabowonya yang kita inikan, bukan sosok ketua umumnya. Jadi 
masalah Gerindra ini ada memang, tujuan Gerindra itu adalah kita ingin 
menonjolkan sosok Prabowonya dulu, Gerindra itu no.2. Tapi setelah ini, 
baru nanti kita Gerindranya.”(Sumber: Teguh Tanggap, wawancara tanggal 
16 Juli 2009).  
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Lebih lanjut Tanggap menjelaskan bahwa sebelum mendapatkan nomor peserta Pemilu, 

fokus memang pada nama partai dan tokoh. 

“Setelah sebagai peserta pemilu kita mendapat no.5, baru kita tayangkan 
ini lho Gerindra, kita no.5. Sebelumnya belum ada, tujuannya cuma 
memperkenalkan ini lho Partai Gerindra, dengan pemimpinnya Prabowo. 
Nah, Prabowo ini yang mempelopori Gerindra gitu.”(Sumber: Teguh 
Tanggap, wawancara tanggal 16 Juli 2009).  

 

Tanggap juga menjelaskan bahwa peran sosok tokoh Prabowo di sini selain sebagai 

produk politik juga sebagai tokoh penguat yang bisa menarik massa pendukung untuk 

partai ini. 

“Ya, tadi saya katakan bahwa Pak Prabowo itu punya obsesi ingin 
menyejahterakan petani, ingin menyejahterakan nelayan, ingin 
menyejahterakan buruh, pedagang. Karena Pak Prabowo ini adalah orang 
yang punya sosok orang pinter. Dia kan punya kolega, punya duit banyak, 
dia seorang militer yang prestasinya baik, ya kita ingin menonjolkan itu. 
Jadi identik Gerindra harus sama dengan identik Prabowo. Prabowo itu 
adalah Gerindra dan Gerindra itu adalah Prabowo.”(Sumber: Teguh 
Tanggap, wawancara tanggal 16 Juli 2009).  
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Saya katakan ada tingkat, faktor keterpengaruhannya itu ada. Tapi yang 
jelas memang, terbukti ada beberapa tokoh politik yang tadinya itu bukan 
orang-orang politik, tiba-tiba bisa muncul sebagai publik figur yang dalam 
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skala nasional sangat terdongkrak oleh iklan-iklan yang mereka buat. 
 

 

.”(Sumber: Sri Hastjarjo, wawancara tanggal 9 Juni 2009). 

.”(Sumber: Pawito, wawancara tanggal 10 Juni 2009). 

..”(Sumber: Sonhaji, wawancara tanggal 20 Juni 2009) 

.”(Sumber: Bekti, wawancara tanggal 15 Juni 2009) 

.”(Sumber: Mahendra,  wawancara tanggal 30 Juni 2009). 

.”(Sumber: Bambang, wawancara tanggal 1 Juli 2009). 

.”(Sumber: Nursakti, wawancara tanggal 9 Juli 2009). 

.”(Sumber: Suhardi, wawancara tanggal 25 Oktober 2008). 

.”(Sumber: Teguh Tanggap, wawancara tanggal 16 Juli 2009).  

.”(Sumber:Adi Wibowo, wawancara tanggal 4 Juli 2009).  

...”(Sumber:Billi, wawancara tanggal 23 Juni 2009). 

(Sumber: Mita Astari, wawancara tanggal 4 Juli 2009). 

(Sumber: Agus Tri, wawancara tanggal 10 Juli 2009 

 

.”(Sumber Nunung, wawancara tanggal 23 Juni 2009) 

.”(Sumber: Diki, wawancara tanggal 22 Juni 2009) 

.”(Sumber: Puji, wawancara tanggal 23 Juni 2009) 

 

 

 

.”(Sumber:Billi, wawancara tanggal 23 Juni 2009). 

.”(Sumber: Diki, wawancara tanggal 22 Juni 2009) 
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.”(Sumber: Upik Kustini, wawancara tanggal 9 Juli 2009) 

(Sumber: Maya, wawancara tanggal 10 Juli 2009) 

.”(Sumber: Adwin Kurniawan, wawancara tanggal 9 Juli 2009).  

 

 

 

BAB IV 

ANALISIS PERSEPSI TERHADAP IKLAN PARTAI GERINDRA 

 

Dalam hal ini iklan Partai Gerindra dipandang sebagai sebuah tanda yang 

merupakan stimulus untuk menunjukkan arti, sedangkan arti sendiri merupakan respon 

internal yang dimiliki manusia atas stimulus eksternal. (Shimp, 2003: 167). Arti 

(meaning) dapat dianggap sebagai persepsi dan reaksi afektif/ perasaan atas stimulus 

yang timbul dalam diri seseorang ketika berhadapan dengan sebuah tanda, misalnya 

merek dalam sebuah konteks tertentu. 

 Dari data yang telah diperoleh terdapat beberapa persepsi ataupun penilaian 

terhadap iklan Partai Gerindra, yaitu: 

A. Iklan Partai Gerindra Menarik 

Iklan Partai Gerindra dianggap menarik karena terdapat suatu konsep, tokoh, 

gambar, dan audio yang kuat dalam materi iklannya.  

1 Konsep  
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Suksesnya sebuah kampanye juga ditentukan oleh pesan yang disampaikan 

pada khalayak. Dibalik sebuah pesan, terdapat perancang pesan yang sebelumnya telah 

mengidentifikasi karakteristik khalayak sehingga dapat membuat pesan tersebut 

terkonsep sesuai ciri-ciri umum khalayak yang menjadi sasaran utama. 

Setidaknya ada dua aspek penting yang harus diperhatikan dalam konsep 

pesan, yakni isi pesan dan struktur pesan (Venus, 2004: 71-78). Iklan partai Gerindra 

mempunyai beberapa hal yang menarik terkait dengan isi pesan. Iklan Partai Gerindra 

memanfaatkan isi pesan, yang meliputi materi pendukung, visualisasi isi pesan, isi 

negatif pesan, dan pendekatan emosional untuk mendukung penyampaiannya. Selain 

memanfaatkan isi pesan, iklan Partai Gerindra juga menyajikan iklan ini secara 

terstruktur, yaitu dengan pengorganisasian sisi pesan kampanye (message sideness) 

yang memperlihatkan bagaimana argumentasi mendasari pesan, penyajian (order of 

presentation), dan pernyataan kesimpulan (drawing conclusion). 

Berdasar atas data yang telah diperoleh, maka konsep iklan Partai Gerindra ini 

dipandang menarik karena: 

a. Iklan Partai Gerindra merupakan iklan informatif  karena materi nya jelas. 

Dalam iklan Partai Gerindra ini dapat dilihat dengan jelas platform partai, 

tujuan partai, sasaran, visi misi dan segala atribut partai lainnya dalam sekuen iklan 

Partai Gerindra tersebut, seperti tokoh partai, lambang partai ataupun kejelasan tokoh, 

kejelasan lambang, kejelasan visi misi dan sasaran. 

Suyanto (2005: 53-64) menyebutkan terdapat beberapa tujuan periklanan, 

yaitu iklan informatif yang berisi informasi, iklan persuasif yang dilakukan untuk 
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membentuk permintaan selektif pada tahap kompetitif, iklan pengingat untuk 

mengingatkan konsumen akan suatu produk, iklan penambah nilai, dan iklan bantuan 

aktivitas lainnya. 

Hal ini didukung oleh Shimp (2003: 357-361),  yang menjelaskan fungsi 

periklanan sebagai Informing, Persuading, Reminding, Adding value. Berkaitan dengan 

fungsi iklan ini, iklan Partai Gerindra dinilai dapat membuat konsumen sadar (aware) 

akan merek baru, yaitu Partai Gerindra dan mendidik mereka tentang berbagai fitur dan 

manfaat merek, serta memfasilitasi citra merek yang positif. 

Berdasarkan hal tersebut, maka strategi iklan Partai Gerindra merupakan 

sebuah iklan informatif, sebagai sebuah partai baru, tujuan iklan Partai Gerindra 

memang adalah untuk memperkenalkan partai tersebut pada masyarakat, lengkap 

dengan atribut yang menyertainya misalnya visi misi, lambang, ataupun tokoh partai. 

Hal ini sependapat dengan pernyataan Rizal Mallarangeng, seorang tokoh dari Freedom 

Institute, yang menyatakan bahwa iklan politik merupakan sarana yang efektif untuk 

memperkenalkan suatu partai  baru pada publik. (Media Indonesia, 20 November 2008: 

4). 

Iklan Partai Gerindra, sebagai sebuah iklan yang berasal dari partai baru, 

bertujuan untuk membentuk permintaan pertama dengan memberitahukan pasar 

tentang produk baru, mengusulkan kegunaan baru suatu produk, menjelaskan 

pelayanan yang tersedia, mengoreksi kesan yang salah, mengurangi kecemasan pembeli, 

ataupun membangun citra perusahaan (biasanya dilakukan besar-besaran pada tahap 

awal peluncuran suatu jenis produk) yang dalam hal ini adalah Partai Gerindra. 
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b. Tema unik iklan Partai Gerindra dengan pendekatan emosional dan 

dramatisasi 

Sebuah iklan yang efektif pada taraf minimum mempunyai beberapa 

pertimbangan yang salah satunya adalah iklan harus mampu menemukan cara yang unik 

untuk menerobos kerumunan iklan yang lain (Shimp, 2003: 415). Pada saat ini iklan 

televisi hanya menarik konsumen atau pemirsa menonton iklan sekilas saja, tanpa suatu 

perhatian yang mendetail, namun hal ini berbeda dengan iklan Partai Gerindra yang 

dinilai dapat menarik perhatian audience secara efektif karena iklan ini mempunyai 

konsep tema yang unik 

Keunikan tema iklan Partai Gerindra ini memiliki kecenderungan menggunakan 

suatu pendekatan pesan dengan daya tarik dramatisasi karena iklan Partai Gerindra ini 

unik, dan terdapat sebuah alur cerita, imajinatif, bahkan terdapat masyarakat yang 

mengungkapkan bahwa iklan ini nasionalis dan membangkitkan kenangan masa lalu. 

Mengacu pada Sandra Moriaty, ada 5 tahap yang diterapkan dalam iklan Partai 

Gerindra ini hingga membuat iklan televisi partai ini berkesan dramatis. Tahap pertama 

adalah eksposisi yang terjadi pada saat panggung dirancang untuk yang akan datang, 

kemudian tahap datangnya konflik, tahap aksi (konflik) di mana cerita dibangun, tahap 

klimaks, masalah dipecahkan; dan yang terakhir tahap resolusi, produk ditampilkan 

sebagai pemecah masalah (Suyanto, 2005:136). Tahap-tahap inilah yang kemudian 

dapat dilihat sebagai bentuk dari sebuah alur cerita, yang menjadi salah satu keunikan 

dalam iklan Partai Gerindra. 
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Pendekatan ini merupakan gaya eksekusi yang baik untuk televisi. Dramatisasi 

berfokus pada sebuah cerita pendek dengan produk atau jasa sebagai bintang dan 

dalam pendekatan dramatisasi terdapat tekanan dan sesuatu yang luar biasa dalam 

membawakan cerita (Suyanto, 2005:136). 

Selain dengan suatu pendekatan, terdapat juga berbagai macam strategi untuk 

merancang daya tarik pesan iklan televisi (Suyanto, 2005: 91-110), yaitu dengan daya 

tarik pesan, selebritis, humor, rasa takut, kesalahan, musik, komparatif, positif/ rasional, 

emosional, seks, dan kombinasi. 

Dengan adanya nasionalisme dan perasaan romantisme tersebut maka dapat 

dikatakan iklan Partai Gerindra juga menggunakan strategi yang menggugah emosi dari 

audience untuk terlibat dalam iklan. Dalam artikelnya Muhammad Faisal, seorang 

pemerhati psikologi politik Charta Politika Indonesia (Kompas 4 Februari 2009), 

mengutip Peter Bynum (1992), konsultan politik dari Partai Demokrat di AS, menyatakan 

bahwa iklan politik yang bernarasi dengan emosionalitas lebih menarik ketimbang fakta 

yang disajikan secara gamblang.  

Akhmad Danial juga menulis hal serupa dalam bukunya yang berjudul “Iklan 

Politik TV: Modernisasi Kampanye Politik Pasca Orde Baru.”menyatakan bahwa dalam 

masyarakat Asia termasuk Indonesia, iklan dengan nuansa emosional yang memakai 

gambar dan bahasa yang membangkitkan perasaan atau emosi tertentu, seperti rasa 

gembira, patriotisme, kemarahan atau kebanggan, lebih disukai dan efektif seperti yang 

terlihat dalam iklan dari Prabowo dan Gerindra (Danial, 2009:233). 
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Iklan memanfaatkan asosiasi kita dengan hal-hal seperti keinginan pribadi, rasa 

memiliki, kepedulian, nilai-nilai kemanusiaan (Sutherland dan. Sylvester, 2005: 114-115). 

Beberapa hal tersebut dapat dikatakan sebagai emosi dan keinginan yang telah kita 

alami. Hubungan antara sebuah merek, yang dalam hal ini adalah Partai Gerindra, 

dengan emosi melalui para tokoh yang mengalami kehidupan dan perasaan tersebut 

meningkatkan relevansi penggunaan merek itu bagi kita, yang dalam hal ini menjadi 

simpatisan partai. Iklan menghubungkan merek itu dengan suatu emosi yang telah ada 

dalam diri kita, yang semula tidak aktif ataupun telah aktif namun tidak terkait dengan 

merek itu. Hingga akhirnya merek tersebut dapat menjadi simbolisasi yang emosional. 

Keunikan tema iklan Partai Gerindra entah itu dinyatakan dengan adanya tema 

nasionalisme, adanya pendidikan politik ataupun romantisme masa lalu, menjadikannya 

menarik karena dengan tema yang unik ini iklan Partai Gerindra dapat merebut 

perhatian dari masyarakat dengan pendekatan emosional dan strategi eksekusi pesan 

secara dramatisasi. 

c.Iklan Partai Gerindra mempunyai nilai yang dianggap mewakili audience. 

Jalan pikiran seseorang memahami iklan yang pertama adalah dengan 

mengenalinya sebagai sebuah iklan. Kemudian, akan terjadi proses identifikasi dengan 

pencarian sesuatu yang dikenal oleh memori kita dalam iklan tersebut, dan menyimpan 

setiap informasi baru yang diperoleh dari iklan itu (Sutherland & Sylvester, 2005: 130). 

Dalam sebuah materi iklan, juga terdapat nilai-nilai yang menyertainya. Nilai 

yang dimaksud mewakili keyakinan yang dianut orang yang berkaitan dengan apa yang 

penting dalam hidup dan berpengaruh pada penilaian audience terhadap suatu iklan 
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(Shimp, 2003:428). Materi iklan Partai Gerindra ini dianggap menarik karena menyajikan 

sesuatu yang tidak asing sehingga audience merasa terwakili oleh iklan ini. 

Pesan dalam iklan ini mempunyai nilai-nilai yang dapat diterima oleh audience 

dan mewakili mereka, diantaranya adalah adanya nilai tradisi yang dapat dilihat dari 

gambar-gambar yang menonjolkan kebudayaan daerah, nilai kebaikan yang terlihat dari 

visi misi yang dinyatakan dalam iklan, maupun nilai universalisme yang terlihat dalam 

gagasan iklan ini akan keadilan sosial, keseimbangan ataupun kesatuan dalam 

keberagaman agama dan budaya.. 

Selain itu, rasa keterwakilan masyarakat akan iklan Partai Gerindra menurut 

Nursal juga dipengaruhi oleh suatu tema atau isu yang ditawarkan yaitu Attractive, 

Absorbed, Attributable (Nursal, 2004: 196-206). 

Iklan Partai Gerindra attractive atau dibuat semenarik mungkin, yang terlihat 

dari pengucapan, keindahan kalimat dan tampilan visual yang dapat mencuri perhatian 

pemilih. Gaya penyajian tema iklan Partai Gerindra ini juga jelas, sederhana dan variatif 

tetapi tetap punya ciri tertentu, emotif, dan menggunakan simbol-simbol. 

Iklan Partai Gerindra ini juga absorbed, artinya informasi yang disajikan oleh 

iklan Partai Gerindra mudah terserap ke dalam pikiran pemilih. Isi materi pesannya 

dinilai mudah dicerna, dipahami, dan tertanam dalam benak audience. Iklan Partai 

Gerindra berdasarkan data yang telah diperoleh mempunyai jenis informasi yang dapat 

mudah diserap audience, diantaranya adalah diangkatnya isu mengenai kesejahteraan 

rakyat yang merupakan sebuah isu yang tak jauh dari audience, karena kecenderungan 
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masyarakat memperhatikan informasi yang terkait langsung dengan kehidupannya 

sehari-hari. 

Iklan Partai Gerindra juga dinilai telah memenuhi syarat attributable, karena 

tema yang disampaikan memiliki perbedaan istemewa dibandingkan dengan tema 

pesaing. Tema iklan Partai Gerindra menjadi attributable karena audience dapat 

mengaitkannya dengan makna-makna politis tertentu. Hal ini terjadi karena ilan Partai 

Gerindra mempunyai kaitan dengan positioning, kaitan dengan reputasi atau identitas 

kontestan, pandangan khas kandidat atau partai dan makan politis yang diharapkan 

audience. 

 

2 Endorser (Pendukung Iklan) 

Endorser merupakan pendukung dari iklan, yang terdiri dari kaum selebriti 

ataupun dukungan eksplisit dari para nonselebriti. Dalam kasus yang melibatkan 

endorser seorang selebriti, maka terdapat beberapa hal sebagai pertimbangan 

pemakaian seorang selebriti, yaitu kredibilitas selebriti, kecocokan selebriti dengan 

khalayak, kecocokan selebriti dengan merek, daya tarik selebriti, atau pertimbangan 

yang lain (Shimp, 2003: 463-466) 

Sementara itu terdapat dua atribut dasar yang memberikan efektifitas 

terhadap penggunaan, yaitu: daya tarik/proses identifikasi dan kredibilitas proses 

internalisasi yang mempunyai arti kecenderungan untuk percaya pada pendukung. 

(Shimp, 2003: 468-471). 
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Berdasar data yang diperoleh, tokoh dalam iklan Partai Gerindra yang dalam 

hai ini adalah Prabowo Subianto  dianggap sebagai: 

a. Sebagai endorser, 

Hal ini karena daya tarik (proses identifikasi) persamaan/ similarity, 

pengenalan atau familiarity, dan penyukaan/ liking yang terdapat dalam tokoh 

Prabowo, yang dianggap menarik sebagai pendukung karena mereka bisa 

membagi rasa similarity dan familiarity ataupun audience dapat menemukan 

sesuatu pada ciri pendukung, yang mereka anggap menarik sehingga terjadi 

persuasi melalui suatu proses identifikasi karena penerima menganggap menarik 

suatu sumber, Prabowo, dan cenderung menerima  sikap, perilaku, perhatian atau 

preferensi sumber. Prabowo sianggap sebagai seorang yang peduli terhadap 

kesejahteraan rakyat Indonesia. 

Dalam iklan digambarkan bahwa Prabowo merupakan pusat dari 

pencitraan partai dan penjamin kualitas dari Partai Gerindra yang diiklankan atau 

boleh dikatakan bahwa dalam hal ini tokoh mempunyai kredibilitas karena 

terdapat persepsi keterpercayaan (Trustworthiness) yang berkaitan dengan 

penilaian khalayak bahwa sumber informasi dianggap tulus, jujur, bijak dan adil, 

objektif, memiliki integritas pribadi serta memiliki tanggung jawab sosial yang 

tinggi. Keterpercayaan atau kejujuran sumber bergantung pada persepsi khalayak 

tentang maksud tindakan sumber. Dalam hal ini, Prabowo Subiyanto dinilai 

sebagai seorang yang mempunyai integritas karena merupakan seorang yang 

mempunyai nama besar pada masa lalunya. 
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Selain terdapat keterpercayaan, hal yang diperhitungkan dalam 

penilaian kredibilitas adalan keahlian (Expertise). Audience menganggap sosok 

Prabowo telah memenuhi syarat ini dengan masa lalunya yang pernah menduduki 

jabatan-jabatan penting pada bidang kepemimpinan, sehingga mempersepsi 

sosok Prabowo sebagai seorang ahli. 

b. Menimbulkan kontroversi 

Namun, dari sudut pandang yang negatif, kemunculan tokoh dalam iklan 

ini cenderung menimbulkan kontroversi. Dalam hal ini, Prabowo tidak mempunyai 

cukup keterpercayaan (trustworthiness) dan keahlian (expertise) yang bisa 

mempengaruhi audience, sehingga kemunculan Prabowo dianggap hanya sebagai 

produk politik yang ditawarkan. Ketidakcukupan faktor kredibilitas ini cenderung 

dikemukakann oleh audience yang memiliki latar belakang tingkat pendidikan 

yang tinggi.  

Menurut Ibnu Hamad (2004:34), perbedaan sudut pandang ini karena adanya 

‘realitas lain” atau realitas kedua (second reality) yaitu hasil konstruksi dari realitas 

pertama (realitas citra sebenarnya) dari iklan yang ditangkap oleh masing-masing 

masyarakat. Effendi Gazali berpendapat bahwa pencitraan citra sangat diperlukan dalam 

berkampanye pada era sekarang (Mix: Marketing Extra, 2009:48). 

Vinsensius Sitepuada, Lektor Luar Biasa Departemen Ilmu Komunikasi FISIP  

Universitas Sumatera Utara, mengungkapkan bahwa pada pandangan awam, audiens 

akan berpendapat bahwa visi calon presiden pada iklan adalah realitas dasar dari apa 

yang berada di benak komunikator. Namun, di sisi yang lain fenomena komunikasi 
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seperti ini menyisakan pertanyaan pada aspek pencitraan realitas yang tersimulasi. 

Sebab, ketika iklan itu menjadi wacana dari keseharian kita di depan televisi dan 

ditayangkan berulang-ulang kali, maka ia membantu membentuk simulasi atas realitas 

substansinya. (http://dictum4magz.wordpress.com/2008/10/30/ hiperrealitas-iklan-

politik/) 

Dr Asto S Subroto, seorang marketing & research specialist, berpendapat 

bahwa kredibilitas endorser adalah salah satu aspek penting yang dapat mempengaruhi 

minat audience dalam membeli produk yang diiklankan. Kredibilitas endorser memiliki 

peran penting dalam iklan, yakni sebagai atribut yang menuntun audience sampai ke 

tahap conviction (yakin) akan produk yang diiklankan dan mendorong minat membeli. 

Komunikasi antara merek dengan konsumen yang dibangun dalam melalui iklan 

memerlukan kredibilitas komunikator untuk menciptakan feed back audience yang 

diinginkan oleh pembuat iklan. Sesuai dengan Hierarchy of Effects Model dengan alur 

kognitif afektif—behavioral, iklan dengan komunikator dengan kredibilitas tinggi akan 

dapat mempengaruhi minat audience untuk membeli. 

(www.sinarharapan.co.id/berita/0811/18/man04.html, tanggal 18-11-2008) 

 

3 Gambar / Visual  

Iklan televisi merupakan media audio visual yang tersusun atas gambar dan 

kata-kata sehingga membangun sebuah teks. Dengan demikian keefektifan komunikasi 

senantiasa ditentukan oleh perpaduan kata dan gambar. Model iklan modern begitu 

terampil dalam memainkan hal ini. Kata-kata selalu dipilih agar terkesan unik dan 
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memikat sehingga dapat memaksa para pembacanya untuk berhenti dan sejenak 

merenungkan maknanya (Jefkins, 1996: 20) 

 

Unsur Verbal Unsur Non Verbal 

Simbol-simbol Simbol-simbol 

Kata-kata Gambar-gambar 

 

 

Gambar IV.1. Interaksi antara kata dan gambar dalam menyampaikan makna 

Sumber: Jefkins, 1996: 21 

 

Berdasar data yang diperoleh, iklan Partai Gerindra ini menarik karena 

memiliki gambar yang bagus dan variatif, juga terdapat suatu sinkronisasi pada gambar 

yang ditampilkan dengan materi yang disampaikan dalam iklan. 

Setiap pesan dalam iklan memiliki dua tingkatan makna, yaitu makna yang 

dinyatakan secara eksplisit di permukaan dan makna yang dikemukakan secara implisit 

di balik permukaan tampilan iklan (Noviani, 2002: 79). Iklan Partai Gerindra ini 

menyajikan sebuah teks sebagai sistem tanda yang terorganisir menurut kode-kode yang 

merefleksikan nilai-nilai tertentu, sikap dan juga keyakinan tertentu, seperti contohnya 

terdapat gambar –gambar pertanian yang sesuai dengan visi misi partai ini. Terdapat 

pula gambar Bendera Merah Putih yang seakan ingin menegaskan bahwa Partai 

Gerindra sebagai partai yang diiklankan merupakan sebuah partai yang masionalisme. 

Makna 
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Visual/gambar ini merupakan suatu elemen dari sistem tanda yang memiliki 

makna untuk mengkomunikasikan pesan pada penerima pesan. Teks media yang 

tersusun atas seperangkat tanda tersebut tidak pernah membawa makna tunggal 

(Sobur, 2003: 95). 

Visual juga merupakan suatu elemen iklan yang apabila berinteraksi dengan 

kata-kata iklan dapat mempengaruhi hal-hal yang ‘bercokol’ di benak kita dan 

menentukan interpretasi kita atas kata-kata itu (Sutherland & Sylvester, 2005: 170), dan 

dalam iklan Partai Gerindra terdapat sinkronisasi antara visual dan kata-kata ini sehingga 

membentuk sebuah jalinan memori yang dapat mempengaruhi masyarakat. 

Selain itu, dalam iklan Partai Gerindra audience juga berinteraksi terhadap 

simbol yang terdapat dalam visual iklan dengan menempatkannya dalam sebuah 

asosiasi, misalnya burung Garuda yang diasosiasikan sebagai pelindung bangsa, ataupun 

munculnya gambar Bendera Merah putih yang diasosiasikan sebagai rasa nasionalisme. 

Dengan cara ini pula, sebuah simbol dapat mempengaruhi audience dengan 

membangkitkan reaksi tertentu. 

Simbol mewakili hal lain dalam benak kita dan kegiatan mengonsumsinya bisa 

menjadi cara simbolis untuk mengungkapkan identifikasi kita dengan entitas yang 

diasosiasikan terhadapnya (Sutherland & Sylvester, 2005: 105). Pernyataan tersebut 

mengarah pada kesimpulan bahwa suatu simbol visual ataupun kata akan 

mempengaruhi penerimaan audience akan suatu iklan. 
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4 Audio 

Selain gambar, elemen dalam televisi adalah audio.Ada tiga elemen dalam 

audio, yaitu berupa musik, voices dan soundeffect. Akan tetapi, pada iklan televisi 

digunakan secara berbeda karena audio berhubungan erat dengan gambar yang 

ditampilkan  

Pada beberapa iklan penggunaan musik sepenting penggunaan sebuah teks 

atau gambar. Musik sering digunakan sebagai backsound saat narasi muncul, sebagai 

lagu atau jingle yang semuanya itu merupakan pelengkap dalam sebuah iklan. Beberapa 

cara dalam penempatan musik (Russel dan Lane, 2002:509-510) yaitu sebagai 

backsound/background, transisi, pergerakan, dan aksen 

Mengacu pada data yang telah diperoleh, iklan ini menarik karena terdapat 

audio yang menarik. Mereka mengatakan bahwa suara ‘gerindra..gerindra.. gerindra’ 

mengena di hati mereka karena menurut mereka suara tersebut enak didengar dan 

pengulangan kata Gerindra sebanyak tiga kali membuat mereka terus teringat. Hal ini 

membuktikan bahwa terkadang para pengiklan lebih berhasil dalam penggunaan suara 

kalau mereka mampu mengadakan variasi tertentu (Sutherland & Sylvester, 2005: 155), 

yang dalam hal ini adalah pengucapan kata berulang oleh seorang narator wanita dan 

Prabowo sendiri. 

Tiga kata yang diucapkan dengan intonasi meninggi oleh suara seorang wanita 

pada akhir iklan politik Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) tersebut berhasil 

menjadi sebuah mantra politik bagi Gerindra. Menurut Muhammad Faisal hal ini 

menyebabkan September lalu popularitas dari Gerindra melejit sampai 65 persen 
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menurut Lembaga Survei Nasional (LSN). Publik juga menyambut iklan Gerindra dengan 

sikap yang positif. Memori publik terhadap iklan Gerindra berada pada ambang yang 

tinggi menurut Lembaga Survei Indonesia (LSI), yaitu 51 persen (chartapolitika.com). 

Muhammad Faisal (Kompas 4 Februari 2009)., berdasar pada Anthony Downs 

(1957), penggagas rational choice theory, menyatakan, pilihan politik masyarakat tak 

selalu ditentukan banyaknya informasi yang mereka miliki tentang kandidat, tetapi juga 

dipengaruhi kapasitas masyarakat untuk mengolah informasi itu (contextual knowledge). 

Iklan Partai Gerindra dinilai dapat mengolah audio dan visual secara matang 

hingga berdasar data yang diperoleh dapat mencuri perhatian masyarakat sehingga 

informasi politik yang gamblang belum tentu bisa dicerna oleh publik. 

Narasi berbentuk audio dari iklan ini menarik karena dibawakan secara 

panjang lebar dan hal ini efektif karena cara pengucapan yang unik oleh narator yang 

tidak lain adalah tokoh dalam iklan tersebut, Prabowo Subianto. Narasi tersebut 

diucapkan dengan tempo yang stabil dan tidak meluap-luap serta penyusunan kalimat 

dalam narasi yang disusun secara teratur menunjukkan keseriusan dan kewibawaan 

Prabowo.  

 

B. Iklan Partai Gerindra Fenomenal 

Selain dianggap menarik, iklan Partai Gerindra ini juga  merupakan suatu iklan 

yang fenomenal. Hal itu disebabkan baik oleh capaian suara yang diperolehnya sebagai 

suatu partai baru ataupun saliance yang ditimbulkannya hingga anak kecil pun dengan 

mudah mengingatnya. 
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Salience dapat didefinisikan sebagai kemungkinan bahwa sesuatu akan berada 

dalam pikiran sadar pada saat-saat tertentu dan salah satu cara iklan meningkatkan 

kemungkinan itu adalah dengan pengulangan. Salience ini pada akhirnya akan 

menyebabkan audience tidak dapat lepas dari suatu bagian dari iklan tersebut 

(Sutherland & Sylvester, 2005: 23). Contoh saliance tersebut terdapat pada pengulangan 

kata gerindra sebanyak tiga kali di tengah iklan. Hal tersebut merupakan suatu upaya 

menanamkan salience yang dalam psikologi berarti ‘pengunggulan di pikiran’.  

Iklan dan bobot media mempengaruhi popularitas yang dirasakan oleh citra 

suatu merek. Keduanya mempengaruhi perasaan akrab orang dengan merek tersebut 

dan persepsi mereka terhadap popularitas merek itu (Sutherland & Sylvester, 2005: 71). 

Popularitas Partai Gerindra gencar diberitakan pada media massa dengan wadah suatu 

badan survei. Misalnya seperti hasil survei yang dikeluarkan oleh Lembaga Survei 

Indonesia (LSI) mengenai nama calon presiden yang populer dengan nama Prabowo 

sebagai tokoh Gerindra menempati ranking ketiga, setelah SBY dan Megawati.(lsi.or.id). 

 

C. Iklan Partai Gerindra Berbeda dengan Iklan Partai Lain. 

Iklan Partai Gerindra juga memiliki perbedaan iklan partai ini apabila 

dibandingkan dengan iklan partai politik yang lain. Iklan harus dapat berteriak di tengah 

kerumunan iklan yang lain, maka dari itu dibutuhkan suatu strategi yang dapat 

membedakan iklan ini dengan iklan partai politik yang lain.  

Salah satu strategi yang dapat dibaca dari iklan Partai Gerindra adalah adanya 

konsistensi atau ketetapan gaya sehingga dalam benak konsumen dapat tertanam 
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keidentikkan iklan akan sesuatu materi yang ada dalam iklan. Ada suatu ketetapan 

dalam gaya yang bertindak sebagai pemicu ingatan, pemancing untuk membuat orang 

ingat kembali. Secara otomatis, gaya memanggil kembali ingatan tentang identitas 

(merek) yang diasosiasikan dengan gaya itu (Sutherland & Sylvester, 2005: 291) dan 

ketetapan gaya tersebut terbagi dalam beberapa macam yaitu bisa melalui slogan, 

simbol, alat visual, tindakan dan gerak-gerik, presenter, tokoh, tata letak/format, musik, 

bunyi, warna, ataupun ketetapan lain seperti tempat, perasaan, atau emosi. 

Iklan Partai Gerindra mempunyai beberapa ketetapan gaya dalam iklannya 

yang membuatnya berbeda dengan iklan lain. Dalam iklannya, Partai Gerindra selalu 

menyertakan lambang Gerindra berupa burung garuda pada bagian bawah frame iklan 

dan pada akhir iklan. Selain simbol, ketetapan lainnya adalah dengan munculnya tokoh 

Partai Gerindra yang tak lain adalah Prabowo Subianto pada setiap versi iklan. Ketetapan 

berikutnya yang juga merupakan saliance dari iklan ini adalah adanya pengucapan kata 

gerindra sebanyak tiga kali. 

Dari semua ketetapan tersebut hal yang paling membedakan iklan Partai 

Gerindra ini adalah dengan konsistensi mereka dalam menyampaikan visi dan misi serta 

sasaran partai ini secara jelas dalam iklan, hingga muncul keidentikkan petani, pedagang 

pasar, dan nelayan dengan Gerindra. 

 

D. Iklan Partai Gerindra Berdampak 

Iklan Partai Gerindra ini memberikan mereka manfaat yang cukup 

signifikan bagi audience. Penyampaian iklan ini memberikan suatu 
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informasi dan hiburan. Iklan ini mempengaruhi cara pandang audience 

terhadap materi iklan, yaitu Partai Gerindra, bahkan hingga  

mempengaruhi penentuan suara mereka pada Pileg 2009.  

Pada tulisannya dalam American Communication Journal dengan 

judul ‘The Impact of Perceived Political Advertising: The 2005 Lebanese 

Parliamentary Election‘, George N. Farha and Bassam C. Hamdar 

menyatakan bahwa memang terdapat hubungan positif antara iklan politik 

dengan pengetahuan orang akan kandidat dan isunya, ketertarikan akan 

kampanye, dan ketertarikan akan suatu kandidat kampanye. 

“Overall the results supports the three hypotheses of a positive 
association between exposure to political advertising and 
knowledge about candidates and issues, interest in campaign, 
and attractiveness of candidates.” 
 

Dengan iklan televisi maka audience akan dapat memperoleh informasi dan 

pengetahuan dalam menentukan suatu pilihan. Selain hal itu dengan adanya iklan partai 

politik yang jelas dan menarik maka persepsi mereka terhadap materi iklan yang 

disampaikan juga akan turut  dipengaruhi. 

Gun Gun Heryanto, peneliti di Pusat Pengkajian Komunikasi dan Media (P2KM) 

mengemukakan bahwa iklan politik berdampak pada munculnya literasi politik yang  

dalam konteks Pemilu dipahami sebagai kemampuan warga masyarakat untuk 

mendefinisikan kebutuhan mereka akan substansi politik terutama perihal Pemilu 

(Koran Seputar Indonesia, 12 Desember 2008). Berkaitan dengan hal ini, iklan Partai 

Gerindra dinilai telah membantu audience mengetahui strategi pencarian informasi apa, 

siapa, dan mengapa audience harus memilih, dengan kejelasasn informasi yang 
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diberikan iklan ini. Iklan Partai Gerindra juga dinilai memberikan kemampuan audience 

untuk mengakses informasi seputar kandidat yang akan mewakili mereka nantinya. 

Selain itu dengan iklan ini, audience mampu membandingkan dan mengevaluasi 

berbagai tawaran politik yang disodorkan kepada mereka. Terakhir, audience mampu 

mengorganisasikan, membuat sintesis, serta membentuk jejaring pemilih rasional dalam 

proses transaksional dengan pemimpin yang akan diberi mandat kekuasaan oleh mereka  

 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Penelitian ini dilakukan berdasarkan kerangka pemikiran yang mengacu 

kepada permasalahan dan tujuan penelitian serta menggunakan desain penelitian yang 

telah diuraikan dalam bab sebelumnya. 

Sesuai dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimana persepsi 

masyarakat awam, akademisi dan praktisi serta kalangan Partai Gerindra sendiri 

mengenai iklan Partai Gerindra yang ditayangkan di televisi pada periode Desember 

2008-Maret 2009, maka penelitian ini berusaha mendeskripsikan secara signifikan 

persepsi dari masing-masing kategori kelompok responden tersebut serta berusaha 

menguraikan faktor-faktor yang melatarbelakangi pembentukan persepsi. 

1. Secara Umum 
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Masyarakat Surakarta melihat dan memahami iklan Partai Gerindra di televisi 

sebagai berikut: 

a. Iklan Partai Gerindra menarik. Hal ini karena beberapa faktor yang 

melatarbelakanginya, yaitu konsep yang jelas karena iklannya informatif, unik dengan 

pendekatan eksekusi pesan dramatisasi dan strategi pesan emosional, serta iklan Partai 

Gerindra mempunyai nilai yang dianggap mewakili audience, tokoh yang cenderung 

menganggap Prabowo sebagai endorser, audio dan visual iklan Partai Gerindra yang 

menarik karena memiliki gambar yang bagus dan variatif, dan sinkron dengan materi 

yang disampaikan dalam iklan. Selain itu terdapat narasi audio yang disusun secara 

teratur menunjukkan keseriusan dan kewibawaan Prabowo, serta pengulangan 

“Gerindra..Gerindra..Gerindra”. 

b. Iklan Partai Gerindra Fenomenal, karena kesadaran merek yang dibangun melalui 

iklan Partai Gerindra ini hingga bahkan anak kecil pun dapat mengingat Partai Gerindra 

meskipun partai tersebut merupakan sebuah partai baru. 

c. Iklan Partai Gerindra Berbeda dengan Iklan Partai Politik Lain, karena iklan ini 

memiliki konsistensi atau ketetapan gaya iklan sehingga masyarakat dapat dengan 

mudah membedakannya dengan iklan partai lain. 

d. Iklan Partai Gerindra Berdampak, karena memberikan mereka manfaat baik 

secara informatif ataupun sebagai hiburan dengan menikmati visualisasi dari iklan ini 

bahkan hingga iklan ini juga mempengaruhi keputusan mereka dalam menentukan 

pilihan mereka pada Pileg 2009. 

2. Kesimpulan Khusus 
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Secara khusus, iklan Partai Gerindra ingin dilihat berdasar kacamata persepsi 

akademisi dan praktisi serta kalangan Partai Gerindra.  

1. Kalangan akademisi dan praktisi 

Terdapat beberapa perbedaan persepsi antara kalangan akademisi dan praktisi 

dengan masyarakat umum. Perbedaan tersebut timbul pada persepsi mengenai faktor 

yang menyebabkan iklan ini menarik. Menurut kalangan ini, konsep iklan ini menarik 

hanya karena sasaran, dan visi misinya yang jelas serta cenderung memandang tokoh 

Prabowo mempunyai peran ganda, yaitu sebagai endorser dan produk politik yang 

diperkenalkan. Iklan Partai Gerindra menurut kalangan ini juga merupakan iklan yang 

fenomenal karena sangat dikenal di masyarakat, iklan yang berbeda dengan penyajian 

materi yang lebih matang dan mengena pada masyarakat. 

2. Kalangan Partai Gerindra 

Kalangan Partai Gerindra dengan latar belakang sebagai anggota dan pejabat 

partai menyatakan bahwa iklan Partai Gerindra bertujuan memperkenalkan Partai 

Gerindra dan tujuan iklan ini telah tercapai dengan adanya suatu pengenalan 

masyarakat akan iklan ini. Menurut mereka konsep dari iklan ini telah sesuai dengan 

konsep Partai Gerindra, dan teknis iklan ini tidak mengurangi kesesuaian konsep iklan 

dengan konsep Partai Gerindra. Menurut mereka, iklan ini juga didukung oleh tokoh 

endorser yang kuat yaitu Prabowo. 

Selain kedua kesimpulan di atas, terdapat pula beberapa poin menarik lainnya 

mengenai iklan Partai Gerindra. Iklan ini menggunakan tricky atau trik untuk menarik 

perhatian audience. Diantaranya adalah dengan adanya kemiripan frame iklan Partai 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



Gerindra dengan iklan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) yang telah terlebih 

dahulu ditayangkan di televisi sehingga telah melekat di benak masyarakat. 

Selain itu, dalam iklan ini juga seolah membawa ‘bendera’ Orde Baru dengan 

kemakmuran pada jaman tersebut sehingga menimbulkan romantisme masa lalu dalam 

benak masyarakat. Romantisme tersebut juga dibangun dengan dukungan kritik 

terhadap pemerintah yang sedang berkuasa yang tersirat dalam materi iklan tersebut. 

 

B. Saran 

Beberapa saran yang dapat peneliti berikan berkaitan dengan hasil dan 

kesimpulan dalam penelitian ini mengenai persepsi masyarakat, akademisi dan praktisi 

serta kalangan Partai Gerindra terhadap iklan Partai Gerindra di televisi periode 

Desember 2008-Maret 2009, antara lain: 

1. Penelitian ini hanya meneliti mengenai persepsi responden dan faktor-faktor 

yang mempengaruhinya, jadi untuk penelitian selanjutnya perlu 

dipertimbangkan untuk penggalian faktor-faktor tersebut secara lebih 

mendalam dengan hanya meneliti satu bagian faktor saja. 

2. Bagi praktisi dan konsultan yang bergerak dalam bidang marketing politik agar 

lebih dapat mencermati faktor yang dapat mempengaruhi masyarakat sesuai 

dengan budaya dan karakteristik di mana suatu iklan politik akan disajikan. 

3. Bagi akademisi, akan lebih baik apabila dilakukan kajian yang lebih mendalam 

lagi mengenai iklan politik karena fenomena iklan politik diprediksikan masih 

akan berlangsung dalm jangka waktu mendatang. 
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4. Bagi masyarakat, hendaknya tidak menilai iklan hanya karena suatu tampilan 

gambar dan audio saja, melainkan juga mempertimbangkan keseluruhan visi 

misi partai yang diiklankan. 

5. Bagi Partai Gerindra, hendaknya tidak menjadikan iklan partai politiknya 

menjadi tumpuan bagi sosialisasi partai pada kampanye yang akan datang serta 

hendaknya terus mengembangkan model sosialisasi partai yang lebih dapat 

bermanfaat bagi masyarakat melalui proses sosisalisasi langsung dan kaderisasi 

pada masyarakat. 
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