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ABSTRAK

Sebuah penelitian untuk mendapatkan gambaran deskriptif melalui pendekatan
kualitatif, mengenai strategi political branding. Lebih khusus studi pada strategi
yang dilakukan oleh komunitas “Sobat Mustafa” dalam proses pembentukan citra
mustafa sebagai bakal calon Gubernur Lampung yang akan maju pada pemilihan
Gubernur Lampung tahun 2018.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode wawancara mendalam dengan
informan, dokumentasi serta observasi dilapangan untuk mendapatkan hasil yang
relevan dan akurat tentang strategi political branding yang dilakukan oleh “Sobat
Mustafa”. Konsep dasar yang melatar belakangi penelitian ini adalah komunikasi
politik dan konsep pemasaran politik .

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa “Sobat Mustafa” sebagai
komunikator menggunakan konsep pemasaran yang didalamnya mencakup bauran
pemasaran (4P) dan strategi pemasaran (STP). Penelitian ini terfokus pada
kegiatan-kegiatan pencitraan politik yang telah dilakukan oleh “Sobat
Mustafa”dalam kurun waktu sembilan bulan terhitung sejak pendeklarasian pada
30 Maret 2017 hingga berakhir pada Januari 2018. Dari hasil analisis terhadap
strategi segmentasi, targeting serta positioning, didapati bahwa aktivitas political
branding yang dilakukan mencakup aktivitas political advertising dan aktivitas
political public relations. Pesan-pesan politis tentang pencitraan Mustafa juga
disampaikan kepada publik melalui aktivitas political advertising yang mengacu
pada penggunaan media luar ruang yakni banner serta melalui aktivitas political
public relations mengacu pada aktivitas kehumasan dengan metode terjun
langsung menyapa masyarakat di lapangan. Berdasarkan analisis tersebut, langkah
political branding ini dinilai menjadi langkah yang tepat dilakukan oleh “Sobat
Mustafa”untuk membentuk citra positif serta meningkatkan kredibilas dan
popularitas Mustafa sebagai bakal calon Gubernur Lampung di mata konstituen.

Kata Kunci: Political Branding, Pembentukan Citra, Pemilihan Gubernur



SOBAT MUSTAFA’S POLITICAL BRANDING IN THE
FORMATION OF MUSTAFA IMAGE AS A PROSPECTIVE

OF THE GOVERNOR OF LAMPUNG
2018-2023 PERIOD

By
Arin Fatmawati

ABSTRACT

A study to get a descriptive picture through a qualitative approach, regarding
political branding strategies. More specifically the study of the strategies carried
out by the community "Sobat Mustafa" in the process of forming the image of
Mustafa as a prospective candidate for the Governor of Lampung who will
advance in the election of the Governor of Lampung in 2018.

In this study researchers used in-depth interview methods with informants,
documentation and field observations to get relevant and accurate results about
the political branding strategy conducted by "Sobat Mustafa". The basic concept
behind this research is political communication and the concept of political
marketing.

Based on the results of the study it is known that "Sobat Mustafa" as a
communicator uses the marketing concept which includes the marketing mix (4P)
and marketing strategy (STP). This reasearch focuses on the political image
activities carried out by “Sobat Mustafa” during 9 month counted since
declaration march 30th 2017 until ends on january 2018. From the results of the
analysis on segmentation strategies, targeting and positioning, it was found that
political activity branding carried out included political advertising activities and
political public relations activities. Political messages about the image of Mustafa
were also conveyed to the public through political advertising activities which
refer to the use of outdoor media namely banners and through political public
relations activities referring to public relations activities by plunging directly into
the community in the field. Based on this analysis, this political branding step was
considered to be the right step taken by "Sobat Mustafa" to form a positive image
and improve Mustafa's credibility and popularity as a prospective of the governor
of Lampung on the constituen side.

Keywords: Political Branding, Image Formation, Governor Election
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Pada 27 Juni 2018 Provinsi Lampung akan melaksanakan Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung periode 2018-2023. Pada tanggal 

yang sama juga akan digelar Pemilihan Kepala daerah Kabupaten Tanggamus 

dan Kabupaten Lampung Utara. Kegiatan pemilihan Kepala daerah ini 

merupakan salah satu bagian dari pemilihan Kepala daerah serentak yang akan 

diikuti oleh 171 daerah yang terdiri dari 17 Provinsi, 39 Kota, dan 115 

Kabupaten Se-Indonesia.  

 

Landasan pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak (yang selanjutnya 

disebut dengan Pilkada serentak) yakni berdasarkan pada UU No 8 Tahun 

2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil 

Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang merupakan revisi atas 

UU No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu No 1 Tahun 2014. Pilkada 

serentak merupakan reformasi sistem Pilkada yang sebelumnya 

dilaksanakan sesuai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah. 

Pelaksanaan Pilkada serentak diharapkan menjadi solusi atas penggunaan 

dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan 
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Belanja Daerah (APBN dan APBD) yang sebelumnya memakan biaya 

tinggi dalam proses pelaksanaannya.  

 

Dalam praktiknya pemilihan Kepala daerah adalah bagian dari komunikasi 

politik. Komunikasi politik merupakan suatu bidang atau disiplin ilmu yang 

menelaah perilaku dan kegiatan komunikasi yang bersifat politik, 

mempunyai akibat politik, atau berpengaruh terhadap perilaku politik. 

(Dahlan:1999 dalam Hafiedz Cangara:2015:29).  

 

Guna mengefektifkan strategi pendekatan kepada pemilih dalam Pilkada, 

maka seorang kontestan dituntut harus mampu memasarkan dirinya di 

tengah-tengah masyarakat sesuai dengan kemajuan zaman dan kondisi di 

daerah pemilihan. Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 khususnya 

pasal 58 ayat 8 menyebutkan bahwa calon Kepala daerah dan Wakil Kepala 

daerah adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat: 

mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya. Kemudian 

dalam pasal 76 ayat 2 menyebutkan bahwa pasangan calon wajib 

menyampaikan visi, misi dan program secara lisan maupun tertulis kepada 

masyarakat. Hal-hal inilah yang mendorong bagi setiap kontestan atau 

bahkan tim pengusungnya untuk menggunakan metode-metode ataupun 

strategi-strateginya untuk dapat mempengaruhi rakyat sebagai pemilih 

untuk berpihak sekaligus memenangkan pemilihan Kepala daerah yang 

sering disebut dengan praktik Pemasaran politik. 
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Demikian halnya dengan strategi dan konsep yang dilakukan oleh “Sobat 

Mustafa” berkaitan dengan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 

Lampung yang akan digelar pada 27 Juni 2018 mendatang. Nama Sobat 

sendiri adalah kepanjangan dari sosok buat rakyat. “Sobat Mustafa” yang 

merupakan sebuah wadah perkumpulan atau komunitas masyarakat Provinsi 

Lampung yang diinisiasi oleh para pemuda dengan berbagai latar belakang, 

profesi, keyakinan maupun kesukuan yang berbeda. “Sobat Mustafa” secara 

resmi mendeklarasikan diri pada 30 Maret 2017 dan kemudian mendorong 

Mustafa maju dalam pencalonan pemilihan Gubernur (Pilgub ) Provinsi 

Lampung 2018. Komunitas ini menginginkan adanya pembaharuan dan 

perubahan ke arah yang lebih baik untuk Provinsi Lampung melalui proses 

pemilihan Gubernur Lampung tahun 2018 serta memilih pemimpin yang 

ideal dan layak dan mampu membawa Provinsi Lampung unggul di 

berbagai bidang hingga mampu bersaing dengan Provinsi lain di Indonesia.  

 

Sebagai komunitas baru yang turut berkecimpung dalam ajang pemilihan 

kepala daerah, “Sobat Mustafa” memiliki peran penting dalam melakukan 

proses komunikasi politik dan mengenalkan sosok Mustafa kepada 

masyarakat luas. Mustafa yang sebelumnya hanya dikenal oleh mayoritas 

masyarakat Lampung sebagai Bupati Kabupaten Lampung Tengah harus 

mampu memposisikan diri dan bersaing dengan citra dan elektabilitas dari 

bakal calon kandidat lain yang lebih dahulu dikenal oleh masyarakat. Hal ini 

berdasarkan fakta di lapangan bahwa calon pesaing Mustafa yang akan maju 

pada Pilkada mendatang juga tidak dapat dianggap mudah. Terlihat dari 
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beberapa media dan aktivitas sosialisasi atau pengenalan yang juga 

diterapkan oleh para bakal kandidat lain. Meskipun secara resmi belum 

ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung.  

 

Berdasarkan observasi peneliti dan data di lapangan, melihat bahwa 

petahana yang dipastikan akan maju yakni pertama, M. Ridho Ficardo. 

Sebagai tokoh yang sudah terlebih dahulu menjabat sebagai Gubernur 

Lampung, Ridho sudah dipastikan mempunyai elektabilitas dan 

kepercayaan publik tersendiri selama masa kepemimpinannya, yakni 

keberhasilan program-program yang telah dilaksanakan selama masa 

kepemimpinannya menjadi Gubernur Lampung. Kedua, Herman Hasanusi, 

yakni Wali Kota Bandar Lampung yang juga pemain lama dalam ajang 

pemilihan Gubernur Lampung ini memiliki peluang besar untuk 

memenangkan pemilihan mendatang, dengan melihat keberhasilan program-

program terobosan dalam membangun Kota Bandar Lampung. Citra 

Herman sebagai Wali Kota yang dekat dengan rakyat terutama Kota Bandar 

Lampung juga menjadikan peta kekuatan politik tersendiri bagi Herman dan 

tim pemenangannya. Dan Ketiga, Arinal Djunaidi sebagai pendatang baru 

juga tidak bisa dianggap sebagai lawan yang mudah, selain diusung oleh 

partai besar, Arinal juga menawarkan pembaharuan dengan sinergi bersama 

rakyat dalam program pembangunan dan pelayanan masyarakat menjadi 

lebih baik dengan tagline “Tulus Melayani Rakyat”. 
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Berdasarkan keseluruhan bakal calon yang diperkirakan akan maju dalam 

pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung pada Pilkada serentak 

27 Juni 2018 mendatang, setiap bakal calon mempunyai cara dan strategi 

tersendiri dalam memasarkan diri dan menonjolkan kekuatan masing-

masing untuk mengambil empati konstituen dengan melakukan proses 

komunikasi politik. Komunikasi politik kepada masyarakat dilakukan 

dengan menggunakan beragam saluran media. Mulai dari media sosial 

seperti facebook, twitter dan instagram, media massa cetak seperti majalah 

dan koran serta media luar ruang seperti baliho dan banner (spanduk). 

 

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) No. 1 tahun 2017 

tentang tahapan program dan jadwal penyelenggaraan Pilkada Serentak 

2018. Bahwa proses dan tahapan pemilihan Kepala daerah serentak akan 

dimulai pada tanggal 8 sampai 10 Januari 2018 yakni masa pendaftaran 

pasangan bakal calon Gubernur/Wakil Gubernur, yang kemudian akan 

dilanjutkan dengan tahapan-tahapan selanjutnya. Berdasarkan peraturan 

tersebut, KPU tidak menetapkan peraturan terkait pelaksanaan kampanye 

politik diluar jadwal yang telah ditetapkan. Aturan tentang batasan 

kampanye bagi para pendaftar calon Gubernur dan Wakil Gubernur berlaku 

setelah KPU menetapkan pasangan calon secara resmi yakni pada tanggal 

12 Februari 2018. Penjelasan lebih lengkap pada tabel berikut: 
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Tabel 1. Jadwal Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala daerah 

Serentak 2018.  

Tanggal Kegiatan 

1-7 Januari 2018 Pengumuman pendaftaran pasangan calon 

8-10 Januari 2018 Pendaftaran pasangan calon 

10-16 Januari 2018 Pengumuman dokumen syarat pasangan calon di laman 

KPU untuk memperoleh tanggapan dan masukan 

masyarakat 

8-15 Januari 2018 Pemeriksaan kesehatan 

15-16 Januari 2018 Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan 

8-10 Januari 2018 Penelitian syarat pencalonan untuk pasangan calon yang 

diajukan oleh partai politik dan gabungan partai politik 

17-18 Januari 2018 Pemberitahuan hasil penelitian 

18-20 Januari 2018 Perbaikan syarat pencalonan dan/atau syarat pasangan 

calon dari partai politik dan gabungan partai politik 

20-26 Januari 2018 Pengumuman perbaikan dokumen syarat pasangan calon 

dilaman KPU 

19-27 Januari 2018 Penelitian perbaikan syarat calon 

12 Februari 2018 Penetapan pasangan calon 

13 Februari 2018 Pengundian dan pengumuman nomor urut pasangan calon 

15 Februari-26 Juni 

2018 

Masa kampanye dan depan publik Pilkada 2018 

24-26 Juni 2018 Masa tenang dan pembersihan alat peraga kampanye 

27 Juni 2018 Pemungutan dan penghitungan suara di TPS 

28-29 Juni 2018 Masa rekapitulasi hasil penghitungan suara oleh KPU 

Sumber: data diolah sendiri oleh peneliti dari laman kpu.go.id 

 

Kesempatan ini menjadi sebuah momentum dan kesempatan bagi “Sobat 

Mustafa” untuk melakukan proses komunikasi/kampanye politik guna 

mendapatkan perhatian masyarakat serta menjadikannya peluang untuk 

dapat memenangkan pemilihan tersebut sebelum masa pendaftaran dimulai. 

Oleh karena itu, “Sobat Mustafa” gencar melakukan kegiatan branding 

terhadap sosok Mustafa. Branding sendiri merupakan proses pembentukan 

identitas identikatif agar masyarakat memiliki persepsi dan penilaian serta 

kesan positif. Kegiatan branding ini bertujuan untuk menarik simpati, 

membangun citra serta keterikatan secara emosional dengan masyarakat 
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agar Mustafa lebih dikenal baik oleh seluruh lapisan masyarakat di Provinsi 

Lampung yang nantinya akan menjadi konstituen dalam Pilkada.  

Dalam proses branding terhadap sosok Mustafa, terdapat beberapa 

komunitas relawan yang juga turut mendukung majunya Mustafa sebagai 

bakal calon Gubernur Lampung yakni “Relawan Kece”, “Ruang Mustafa” 

serta “Garuda Keadilan”. Komunitas tersebut merupakan komunitas yang 

sebelumnya telah dibentuk secara resmi untuk mengawal program-program 

kerja Mustafa selama menjabat sebagai Bupati di Kabupaten Lampung 

Tengah. Sehingga berbeda dengan “Sobat Mustafa” yang merupakan 

komunitas yang dibentuk secara sukarela oleh para pemuda dalam rangka 

mendukung guna mengangkat citra dan mengenalkan pribadi Mustafa yang 

akan maju dalam pemilihan Gubernur Lampung 2018.  

 

Alasan peneliti memilih “Sobat Mustafa” sebagai objek penelitian adalah 

berdasarkan pada hasil observasi lapangan yang sebelumnya telah dilakukan 

oleh peneliti bahwasanya dari beberapa aktivitas politik yang dilakukan 

untuk mengenalkan Mustafa sebagai bakal calon Gubernur Lampung. 

Aktivitas politik yang dilakukan oleh “Sobat Mustafa” dalam mengusung 

Mustafa memiliki kelebihan dari sisi komunikasi kepada khalayak, dimulai 

dari pesan yang disampaikan, tampilan visual yang ditunjukkan, 

penggunaan media serta persebaran media yang luas dan paling banyak 

dilakukan dibandingkan dengan aktivitas serupa yang dilakukan oleh para 
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bakal calon kandidat lain yang juga akan maju dalam pemilihan Gubernur 

Lampung. 

 

Terdapat dua aktivitas pencitraan politik yang dilakukan oleh “Sobat 

Mustafa” yakni aktivitas pencitraan berbasis political advertising serta 

pencitraan berbasis political public relations. Penggabungan dua aktivitas 

ini dinilai saling melengkapi dan mampu menciptakan brand atau citra 

positif Mustafa di mata masyarakat. Pencitraan yang tidak dapat dijangkau 

oleh aktivitas political advertising diharapkan mampu terjangkau dan 

dilengkapi oleh aktivitas political public relations “Sobat Mustafa”.  

 

Aktivitas pencitraan berbasis political advertising atau periklanan yang 

digunakan oleh “Sobat Mustafa” adalah media luar ruang. Meskipun 

jangkauannya tidak secepat media elektronik, media cetak, maupun media 

baru, media luar ruang memiliki kelebihan dalam hal efektifitas dalam 

menjangkau masyarakat yang mayoritas tinggal di pedesaan. Penggunaan 

media massa seperti koran, majalah dan media baru seperti internet tidak 

akan mendapatkan banyak respon dan perhatian dari masyarakat karena 

masyarakat tidak bisa menjangkaunya dengan mudah. Justru pesan yang 

disampaikan melalui media luar ruang seperti spanduk, baliho, reklame, 

bendera dan umbul-umbul cukup memberi pengaruh terhadap orang yang 

lalu lalang atau yang melihat media tersebut.  

 

Selain menggunakan media luar ruang, “Sobat Mustafa” juga 

mengoptimalkan aktivitas pencitraan berbasis political public relations. 
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Komunitas “Sobat Mustafa” menggandeng para relawan dari berbagai 

daerah di Provinsi Lampung untuk ikut terjun langsung dalam kegiatannya. 

Metode pelaksanaan political public relations ini diisi dengan kegiatan-

kegiatan yang bersentuhan langsung dengan aktifitas masyarakat. Hal ini 

ditujukan agar dapat menimbulkan kedekatan emosional dengan konstituen, 

memiliki dampak sosial yang cukup signifikan dan tentunya pesan-pesan 

politik dalam kegiatan-kegiatan tersebut mampu tersampaikan dengan baik 

sehingga masyarakat dapat memahami ide dan gagasan perubahan yang 

ditawarkan oleh “Sobat Mustafa”, tanpa harus mengeluarkan banyak biaya 

dalam proses pelaksanaannya. 

 

Berdasarkan optimalisasi kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan, hal ini 

semakin mengukuhkan arah sasaran yang ingin dibidik oleh “Sobat 

Mustafa”. Seiring berjalannya waktu, komunitas ini telah berkembang 

dengan cukup pesat dan bahkan telah tersebar di berbagai Kota dan 

Kabupaten di Provinsi Lampung. Hal yang menarik bagi penulis terkait 

keberadaan komunitas ini adalah komitmen besar dari aktivitas kelompok 

untuk menjadikan aktivitas branding berbasis political public relations 

sebagai arah gerakan dukungannya. Selain tidak memerlukan biaya besar 

untuk membuat propaganda dan iklan, strategi ini secara signifikan mampu 

meningkatkan kualitas pencitraan dan kredibilitas dan popularitas Mustafa 

di mata masyarakat.  
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Tentu saja hal tersebut harus didukung oleh program-program lain untuk 

saling melengkapi dan harus dikelola secara konsisten. Substansi setiap 

detail pesan yang disampaikan kepada masyarakatpun dikelola dan dikemas 

dengan cukup baik serta mencerminkan gagasan dari seorang intelektual 

muda bernama Mustafa. 

 

Penggunaan aktivitas pencitraan oleh “Sobat Mustafa” juga didasarkan pada 

tiga strategi pemasaran politik yakni segmentasi, targeting dan positioning.. 

strategi tersebut digunakan untuk dapat memetakan metode yang sesuai 

dengan kondisi sosial dan kondisi fisik dari masyarakat Provinsi Lampung 

yang majemuk dan heterogen. Melalui hal tersebut, “Sobat Mustafa” 

berusaha untuk dapat menjangkau masyarakat disetiap sudut daerah di 

Provinsi Lampung tanpa adanya batasan tingkat sosial, taraf ekonomi, 

maupun tingkat pendidikan.  

 

Melalui konten-konten dalam pencitraan berbasis political advertising dan 

political public relations inilah, “Sobat Mustafa” ingin menciptakan brand 

atau citra sosok Mustafa dalam benak masyarakat. Keterpaduan unsur-unsur 

dalam aktivitas pencitraan ini akan menjadi media political branding atau 

penyampai pesan tentang citra positif dari sosok Mustafa yang akan maju 

dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung 2018. 
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1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah 

penelitian ini adalah: 

1. Bagaimanakah strategi political branding yang dilakukan oleh “Sobat 

Mustafa” dalam pembentukan citra Mustafa sebagai bakal calon 

Gubernur Lampung periode 2018-2023?  

2. Apa sajakah citra yang ditampilkan oleh “Sobat Mustafa” dalam proses 

political branding pembentukan citra Mustafa sebagai bakal calon 

Gubernur Lampung periode 2018-2023? 

 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui strategi political branding yang dilakukan oleh “Sobat 

Mustafa” dalam pembentukan citra Mustafa sebagai bakal calon 

Gubernur Lampung periode 2018-2023. 

2. Mengetahui citra apa saja yang ditampilkan oleh “Sobat Mustafa” dalam 

proses political branding pembentukan citra Mustafa sebagai bakal calon 

Gubernur Lampung periode 2018-2023. 
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1.4 Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoretis 

Penelitian ini menambah khazanah penelitian ilmu komunikasi, 

khususnya komunikasi politik dalam hal mendeskripsikan stategi politik 

dalam pemilihan kepala daerah. 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis, penelitian ini dapat digunakan untuk menciptakan dan 

mengembangkan strategi political branding dalam membangun citra 

diri atau pun kelompok, khususnya di ranah politik.  

1. Manfaat bagi peneliti 

Penelitian ini secara akademik diharapkan bisa memberi tambahan 

wacana dan referensi untuk keperluan keperluan studi lebih lanjut 

dan menjadi bahan bacaan kepustakaan. Secara praktis penelitian ini, 

penulis berharap dapat menambah wawasan dan pengetahuan 

khususnya tentang strategi politik bagi penulis. 

2. Manfaat bagi masyarakat umum 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

yang aktual mengenai aspek yang diteliti dan di harapkan dapat 

dijadikan acuan bagi pihak-pihak terkait. Terutama para tim 

pengusung dan kandidat dalam membangun, dan mempertahankan 

citra dimata konstituen. 
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3. Kegunaan bagi partai politik atau non partai politik  

Sebagai acuan sekaligus bahan evaluasi komunitas politik (Non 

Partai) atau partai politik agar kedepannya dapat menambah 

wawasan tentang konsep political branding dalam mengemas suatu 

pencitraan dimata konstituen. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa penelitian terdahulu 

sebagai acuan dan bahan referensi serta perbandingan untuk memudahkan 

penulis dalam menentukan langkah-langkah yang sistematis secara teori 

maupun konseptual. Penelitian terdahulu juga menjadi bahan pertimbangan 

untuk mengoreksi, melengkapi dan menunjang penelitian penulis terkait 

dengan political branding, pembentukan citra melalui basis pencitraan 

yang belum diteliti sebelumnya.  

 

Sebagai acuan pertama, peneliti menggunakan penelitian dengan judul 

“Political branding Kyai Madura (Studi Deskriptif Personal branding KH. 

Imam Buchori Cholil Pada Pemilu Legislatif 2014 Kabupaten Bangkalan)” 

yang dilakukan oleh Rio Kurniawan dan Netty Dyah Kurniasari Alumnus 

dan Dosen Program Studi Ilmu Komunikasi FISIB Universitas Trunojoyo 

Madura.  

 

Dalam penelitian tersebut menjelaskan tentang 6 (enam) proses personal 

branding KH. Imam Buchori Cholil yang dilakukan pada saat pemilu 

legislatif di Bangkalan. Proses personal branding tersebut dapat dibagi 
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kedalam dua garis besar, yaitu yang pertama adalah tahap membangun 

Personal branding dari dalam diri RA Imam dan yang kedua adalah tahap 

mengkampanyekan personal branding diri RA Imam.  

 

Penelitian ini menitikberatkan pada proses dan tahapan pelaksanaan 

personal branding oleh RA Imam sebagai kandidat calon legislatif dengan 

latar belakang sebagai seorang Kyai, sehingga proses branding yang 

dilakukan bertujuan untuk menguatkan kesan Kyai tersebut. Sedangkan 

dalam penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, fokus penelitian tertuju 

pada proses political branding yang dilakukan oleh “Sobat Mustafa” dengan 

orientasi mengenalkan dan membentuk citra Mustafa sebagai bakal calon 

Gubernur Lampung. Sehingga penelitian tersebut menjadi acuan dalam 

melaksanakan penelitian terhadap proses political branding dan pencitraan 

dalam sebuah pemilihan kepala daerah. 

 

Penelitian lain yang juga berkaitan dengan branding dilakukan oleh Ridho 

Agung Nugraha dan Trie Damayanti. Program Studi Hubungan Masyarakat, 

Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran tahun 2015 dengan judul 

“Personal Branding Kandidat Politik (Studi Kasus Tentang Strategi 

Komunikasi Melalui Personal Branding Anies Baswedan Dalam Konvensi 

Partai Demokrat Menuju Pemilihan Presiden Tahun 2014)”.  

 

Penelitian ini menjelaskan bahwa strategi yang dilakukan untuk membangun 

Personal branding Anies Baswedan menitikberatkan pada tiga hal, yakni 

strategi personal branding melalui para relawan turun tangan, strategi 
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personal branding di website dan media sosial serta strategi personal 

branding melalui penyelenggaraan event. Perbedaan yang ada pada 

penelitian terdahulu ialah membahas tentang strategi personal branding 

yang dilakukan oleh Anies Baswedan dengan membentuk relawan turun 

tangan untuk menjalankan proses personal branding melalui media sosial. 

Sedangkan dalam penelitian ini proses personal branding dilakukan secara 

sukarela oleh “Sobat Mustafa” sebagai komunitas yang secara struktural 

tidak memiliki ikatan khusus dengan Mustafa. Oleh karena itu, penelitian 

tersebut Menjadi acuan penulis untuk menganalisis pencitraan yang 

dilakukan melalui aktivitas political advertising dan juga aktivitas political 

public relations. 

 

Acuan ketiga adalah penelitian dengan judul “Political branding Jokowi 

Selama Masa Kampanye Pemilu Gubernur DKI Jakarta 2012 di Media 

Sosial Twitter” yang dilakukan oleh Lidya Joyce Sandra, Program studi 

Ilmu Komunikasi, Universitas Kristen Petra Surabaya Tahun 2012.  

 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa political branding dibentuk melalui 

penampilan, personalitas dan pesan-pesan politis. Political branding tidak 

lagi dibentuk hanya dengan personalitas dan penampilan, namun juga 

dengan lebih spesifik yakni dengan pembangunan hubungan dengan 

konstituen, adanya orisinalitas pemimpin, tanggap teknologi, adanya nilai-

nilai personal yang disalurkan, serta juga kunci pesan politis seperti adanya 

pemberian harapan, dukungan publik, laporan aktivitas serta penyampaian 
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nilai/ideologi politik juga menjadi satu strategi pesan yang disalurkan. 

Ditambah penampilan yang melekat pada diri kandidat, merefleksikan ulang 

keseluruhan pesan political branding tersebut dari pemaknaan pakaian yang 

dikenakan. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang lebih spesifik 

menganalisis proses political branding yang secara langsung dilakukan oleh 

Jokowi melalui media sosial twitter miliknya, penelitian ini akan 

memfokuskan pada proses political branding yang dilakukan melalui orang 

ketiga. Oleh karena itu, penelitian terdahulu akan menjadi acuan dalam 

menganalisis pengaruh personal kandidat dalam proses political branding  

 

Penelitian terakhir yang peneliti gunakan sebagai rujukan adalah penelitian 

dengan judul “Analisis Political branding Calon Kepala daerah Dalam 

Kampanye Pilkada Aceh 2017: Mantan Kombatan Versus Non-Kombatan”. 

Penelitian ini dilakukan oleh Asmaul Husna, Program pascasarjana Ilmu 

Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah 

Mada Tahun 2017. 

 

Penelitian ini membahas tentang Political branding yang dimunculkan 

selama masa kampanye politik guna mempengaruhi persepsi, menarik 

simpati, serta membangkitkan keyakinan konstituen, banyak dipengaruhi 

oleh Perbedaan latar belakang sosial yang dimiliki oleh para kontestan yang 

berlaga dalam panggung pertarungan politik kontemporer. Dalam penelitian 

ini political branding yang dilakukan berada pada masa kampanye secara 

resmi oleh KPU sehingga melibatkan tim sukses dan partai pengusung, 
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sedangkan pada penelitian yang akan datang, political branding yang 

dilakukan berada pada masa sebelum kampanye yang dilakukan oleh “Sobat 

Mustafa”. Dengan demikian penelitian tersebut akan menjadi bahan rujukan 

dalam melaksanakan penelitian tentang proses pembentukan citra melalui 

political branding. Penjelasan lebih lanjut akan ditampilkan dalam tabel 

berikut: 

Tabel 2. Penelitian Terdahulu 

No Aspek Penelitan Keterangan 

1. Penulis Rio Kurniawan dan Netty Dyah Kurniasari  

Alumnus dan Dosen Program Studi Ilmu 

Komunikasi FISIB Universitas Trunojoyo Madura 

(Tahun 2017) 

Judul penelitian 

(jurnal) 

Political branding Kyai Madura (Studi deskriptif 

personal branding KH. Imam Buchori Cholil pda 

Pemilu Legislatif 2014 Kabupaten Bangkalan) 

Metode penelitian Deskriptif Interpretatif 

Hasil penelitian  Terdapat 6 (enam) proses personal branding KH. 

Imam Buchori Cholil yang dilakukan pada saat 

pemilu legislatif di Bangkalan. Proses personal 

branding tersebut dapat dibagi kedalam dua garis 

besar, yaitu yang pertama adalah tahap membangun 

personal branding dari dalam diri RA Imam dan 

yang kedua adalah tahap mengkampanyekan 

personal branding diri RA Imam.  

Perbedaan  Penelitian ini menitikberatkan pada proses dan 

tahapan pelaksanaan personal branding oleh RA 

Imam sebagai kandidat calon legislatif dengan latar 

belakang sebagai seorang Kyai, sehingga proses 

branding yang dilakukan bertujuan untuk 

menguatkan kesan Kyai tersebut. Sedangkan dalam 

penelitian ini, fokus penelitian tertuju pada proses 

political branding yang dilakukan oleh “Sobat 

Mustafa” dengan orientasi mengenalkan dan 

membentuk citra Mustafa. 

Kontribusi bagi 

penelitian ini 

Menjadi acuan dalam melaksanakan penelitian 

terhadap proses political branding dan pencitraan 

dalam sebuah pemilihan kepala daerah 

 

2. Penulis Ridho Agung Nugraha dan Trie Damayanti. 

Program Studi Hubungan Masyarakat 

Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran 

(Tahun 2015) 
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Judul penelitian 

(jurnal) 

Personal Branding Kandidat Politik  

(studi kasus tentang strategi komunikasi melalui 

personal branding Anies Baswedan dalam konvensi 

partai demokrat menuju pemilihan presiden tahun 

2014). 

Metode penelitian Penelitian kualitatif dengan paradigma 

konstuktivisme 

Hasil penelitian  Strategi yang dilakukan untuk membangun Personal 

branding Anies Baswedan menitikberatkan pada tiga 

hal, yakni strategi personal branding melalui para 

relawan turun tangan, strategi personal branding di 

website dan media sosial serta strategi personal 

branding melalui penyelenggaraan event 

Perbedaan Penelitian terdahulu membahas tentang strategi 

personal branding yang dilakukan oleh Anies 

Baswedan dengan membentuk relawan turun tangan 

untuk menjalankan proses personal branding melalui 

media sosial. Sedangkan dalam penelitian ini proses 

personal branding dilakukan secara sukarela oleh 

relawan “Sobat Mustafa”. 

Kontribusi bagi 

penelitian ini 

Menjadi acuan penulis untuk menganalisis 

pencitraan yang dilakukan melalui aktivitas political 

advertising dan juga aktivitas political public 

relations  

 

3. Penulis Lidya Joyce Sandra 

Prodi Ilmu Komunikasi 

Universitas Kristen Petra Surabaya Tahun 2012 

(Tahun 2013) 

Judul penelitian 

(jurnal) 

Political branding Jokowi Selama Masa Kampanye 

Pemilu Gubernur DKI Jakarta 2012 di Media Sosial 

Twitter  

Metode penelitian Analisis dan Interpretasi 

Hasil penelitian Political branding dibentuk melalui penampilan, 

personalitas dan pesan-pesan politis. Political 

branding tidak lagi dibentuk hanya dengan 

personalitas dan penampilan, namun juga dengan 

lebih spesifik yakni dengan pembangunan hubungan 

dengan konstituen, adanya orisinalitas pemimpin, 

tanggap teknologi, adanya nilai-nilai personal yang 

disalurkan, serta juga kunci pesan politis seperti 

adanya pemberian harapan, dukungan publik, 

laporan aktivitas serta penyampaian nilai/ideologi 

politik juga menjadi satu strategi pesan yang 

disalurkan. Ditambah penampilan yang melekat pada 

diri kandidat, merefleksikan ulang keseluruhan pesan 

political branding tersebut dari pemaknaan pakaian 

yang dikenakan. 

Perbedaan Penelitian ini lebih spesifik menganalisis proses 

political branding yang secara langsung dilakukan 
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oleh Jokowi melalui media sosial twitter miliknya, 

penelitian ini akan memfokuskan pada proses 

political branding yang dilakukan melalui orang 

ketiga.  

Kontribusi bagi 

penelitian ini 

Menjadi acuan dalam menganalisis pengaruh 

Personal kandidat dalam proses political branding  

 

4. Penulis 

 

Asmaul Husna 

Program Pascasarjana, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik, Program Studi Ilmu Komunikasi,  

Universitas Gadjah Mada  

(Tahun 2017) 

Judul penelitian 

(Thesis) 

Analisis Political Branding Calon Kepala daerah 

Dalam Kampanye Pilkada Aceh 2017: Mantan 

Kombatan Versus Non-Kombatan 

Metode penelitian  Analisis isi dengan pendekatan kualitatif 

Hasil penelitian  Political branding yang dimunculkan selama masa 

kampanye politik guna mempengaruhi persepsi, 

menarik simpati, serta membangkitkan keyakinan 

konstituen, banyak dipengaruhi oleh Perbedaan latar 

belakang sosial yang dimiliki oleh para kontestan 

yang berlaga dalam panggung pertarungan politik 

kontemporer. 

Perbedaan Dalam penelitian ini political branding yang 

dilakukan adalah pada masa kampanye secara resmi 

oleh KPU sehingga melibatkan partai pengusung, 

sedangkan pada penelitian yang akan datang, 

political branding yang dilakukan berada pada masa 

sebelum kampanye yang dilakukan oleh “Sobat 

Mustafa”. 

Kontribusi bagi 

penelitian ini 

Menjadi bahan rujukan dalam melaksanakan 

penelitian tentang proses pembentukan citra melalui 

political branding. 

 

Sumber: Diolah sendiri oleh peneliti dari berbagai sumber 

 

 

2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Konsep Komunikasi Politik 

Komunikasi politik merupakan suatu bidang atau disiplin ilmu yang 

menelaah perilaku dan kegiatan komunikasi yang bersifat politik, 

mempunyai akibat politik, atau berpengaruh terhadap perilaku politik. 

(Dahlan (1999) dalam Cangara. 2015:29). Fungsi dari komunikasi 
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politik adalah struktur politik yang menyerap berbagai aspirasi, 

pandangan, dan gagasan yang berkembang dalam masyarakat dan 

menyalurkannya sebagai bahan dalam penentuan kebijakan. Dengan 

demikian fungsi komunikasi ialah membawakan arus informasi 

balik dari masyarakat ke pemerintah dan dari pemerintah ke 

masyarakat. 

 

Tujuan komunikasi politik sangat terkait dengan pesan politik yang 

disampaikan oleh komunikator politik. Sesuai dengan tujuan 

komunikasi, maka tujuan komunikasi politik itu adakalanya sekedar 

penyampaian informasi politik, pembentukan citra politik, 

pembentukan pendapat umum. Selanjutnya komunikasi politik 

bertujuan menarik simpati khalayak dalam rangka meningkatkan 

partisipasi politik saat menjelang pemilihan umum atau pemilihan 

Kepala daerah (Pilkada). 

 

2.2.2  Unsur Komunikasi Politik  

Dahlan 1990 dalam Cangara, (2015:31) mengemukakan bahwa 

komunikasi politik sama halnya seperti disiplin komunikasi lainnya, 

maka komunikasi politik sebagai body of knowledge juga terdiri atas 

berbagai unsur, yakni sumber (komunikator), pesan (message), media 

(channel), penerima (komunikan) dan efek. 
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1. Komunikator 

Komunikator politik tidak hanya menyangkut partai politik, 

melainkan juga lembaga pemerintahan legislatif dan eksekutif. 

Komunikator merupakan mereka-mereka yang dapat memberi 

informasi tentang hal-hal yang mengandung makna atau bobot 

politik. Dalam penelitian ini sumber atau komunikator proses 

political branding yang dilakukan ialah “Sobat Mustafa” yang 

didalamnya meliputi keanggotaan dari “Sobat Mustafa” wilayah 

memiliki peran untuk menyampaikan pesan-pesan branding 

kepada khalayak. 

2. Pesan Politik 

Pesan merupakan ialah pernyataan yang disampaikan baik secara 

tertulis maupun tidak tertulis, baik verbal maupun nonverbal, 

tersembunyi maupun terang-terangan, baik disadari maupun tidak 

disadari yang didalamnya mengandung bobot politik. Pesan 

politik ini dapat berupa pidato politik, undang-undang kepartaian, 

undang-undang pemilu, pernyataan politik, berita di surat kabar, 

radio, televisi dan internet yang berisi ulasan politik dan 

pemerintahan, puisi politik, spanduk atau baliho, iklan politik, 

propaganda, perang urat syaraf, makna logo, warna baju atau 

bendera, bahasa tubuh dan sebagainya. Dalam penelitian ini, 

pesan-pesan politik yang sampaikan oleh “Sobat Mustafa” kepada 
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khalayak ialah personal branding sosok Mustafa yang 

disampaikan melalui berbagai media.  

 

Personal branding adalah proses membentuk persepsi masyarakat 

terhadap strategi yang dimiliki oleh seseorang, diantaranya adalah 

kepribadian, kemampuan, atau nilai-nilai, dan bagaimana semua 

itu menimbulkan persepsi positif dari masyarakat yang pada 

akhirnya dapat digunakan sebagai alat Pemasaran (Haroen, 2014; 

13). Pada dasarnya, personal branding adalah sebuah proses agar 

orang lain mengenal, mengelola dan mempersepsikan personal 

brand yang dimiliki, untuk mencapai tujuan yang telah 

direncanakan.  

3. Media Atau Saluran Politik 

Ialah alat atau sarana yang digunakan oleh para komunikator 

untuk menyampaikan pesan-pesan politiknya. Misalnya, media 

cetak, media elektronik, media format kecil, media luar ruang, 

dan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk membangun citra 

(image building). Dalam penelitian ini terdapat dua aktivitas 

politik yang digunakan sebagai media komunikasi politik oleh 

“Sobat Mustafa” dalam proses political branding, yakni media 

berbasis political advertising dan media berbasis political public 

relations. 
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4. Komunikan (Sasaran atau Target Politik) 

Komunikan adalah anggota masyarakat yang diharapkan dapat 

memberikan dukungan dalam bentuk pemberian suara (vote) 

kepada partai atau kandidat politik dalam pemilihan umum. 

Komunikan dalam penelitian ini adalah masyarakat Lampung 

secara umum dan sudah tersegmentasi berdasarkan segmen-

segmen politik. 

5. Efek Komunikasi Politik 

Efek komunikasi yang diharapkan ialah terciptanya pemahaman 

terhadap sistem pemerintahan dan partai-partai politik, dimana 

nunsanya akan bermuara pada pemberian suara (vote) dalam 

pemilihan umum. 

 

Dalam penelitian ini, peneliti akan memfokuskan analisis 

terhadap empat unsur komunikasi politik yakni sumber 

(komunikator), pesan (message), media (channel), dan penerima 

(komunikan) yang terlibat dalam proses political branding yang 

dilakukan oleh “Sobat Mustafa” dalam upaya pembentukan citra 

Mustafa sebagai bakal calon Gubernur Lampung.  
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2.3 Tinjauan Tentang Pemasaran  

2.3.1 Pengertian Pemasaran 

Menurut American Marketing Association dalam Kotler dan Keller 

(2009:5), “Pemasaran adalah suatu fungsi organisasi dan serangkaian 

proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, dan memberikan 

nilai kepada pelanggan dan untuk mengelola hubungan pelanggan 

dengan cara yang menguntungkan organisasi dan pemangku 

kepentingannya”.  

 

Menurut Hasan (2013:4), pemasaran adalah proses mengidentifikasi, 

menciptakan dan mengkomunikasikan nilai, serta memelihara 

hubungan yang memuaskan pelanggan untuk memaksimalkan 

keuntungan perusahaan. Hasan (2013:429),  juga mengemukakan 

tujuan pemasaran mencakup maksimalisasi keuntungan, 

memaksimalkan pangsa pasar, memaksimalkan penjualan, 

meningkatkan citra merek, meningkatkan kepuasan pelanggan, 

menyediakan value dan memelihara stabilitas harga. 

 

Menurut Hasan (2013:436), strategi pemasaran yang baik harus 

dibangun atas dasar pemahaman bisnis yang kuat, dikombinasikan 

dengan pemahaman kebutuhan dan keinginan pelanggan, pesaing dan 

skills, dan core bisnis termasuk dengan para pemasok dan distributor. 

Pada semua tipe bisnis, tiga langkah berikut ini dapat membantu 

dalam mencapai keberhasilan: 
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1. Pelajari pelanggan dan pasar untuk mengetahui produk dan jasa apa 

yang dapat menciptakan nilai ekonomis. 

2. Kembangkan segmentasi yang mencerminkan daya tarik ekonomis 

bagi pelanggan. 

3. Kembangkan nilai yang jelas bagi setiap segmen. 

4. “Kesuksesan finansial sering bergantung pada kemampuan 

pemasaran. Finansial, operasi, akuntansi, dan fungsi bisnis lainnya 

tidak akan berarti jika tidak ada cukup permintaan akan produk dan 

jasa sehingga perusahaan bisa menghasilkan keuntungan. Harus ada 

pendapatan agar laba didapat” (Kotler dan Keller, 2009:4). 

 

“Proses penerapan strategi pemasaran mengharuskan marketer untuk 

mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan pelanggan–pasar sasaran, 

memuaskan pelanggan (lebih tinggi dari pesaing), dan menjaga 

pelanggan sebagai sarana untuk keberlanjutan profit”. (Hasan, 

2013:4). 

 

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pemasaran 

adalah proses pencarian atas apa yang diinginkan dan dibutuhkan 

konsumen, menyediakan barang atau jasa untuk memenuhi 

keinginan dan kebutuhan tersebut dan mengkomunikasikan nilai 

barang atau jasa serta penciptaan hubungan dengan pelanggan 

sehingga dapat menciptakan kepuasan bagi pelanggan dan 

memberikan laba bagi perusahaan yang bersangkutan. 
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2.3.2 Pengertian Pemasaran Politik 

Menurut Haroen (2014:48) pemasaran politik adalah penerapan 

konsep dan metode pemasaran ke dalam dunia politik. Pemasaran 

diperlukan untuk menghadapi persaingan dalam memperebutkan 

pasar atau market, yang dalam hal ini adalah para pemilih. 

O’Shaughnessy dalam Firmanzah (2012:197) mengemukakan bahwa 

Pemasaran politik bukanlah konsep untuk “menjual” partai politik 

(parpol) atau kandidat, namun sebuah konsep yang menawarkan 

bagaimana sebuah parpol atau seorang kandidat dapat membuat 

program yang berhubungan dengan permasalahan aktual. 

 

Firmanzah meyakini bahwa pemasaran politik merupakan metode 

dan konsep aplikasi pemasaran dalam konteks politik, pemasaran 

dilihat sebagai seperangkat metode yang dapat memfasilitasi 

kontestan (individu atau partai politik) dalam memasarkan insiatif 

politik, gagasan politik, isu politik, ideologi partai, karakteristik 

pemimpin partai dan program kerja partai kepada masyarakat atau 

kontestan.  

 

Penggunaan metode pemasaran dalam bidang politk memberi 

penjelasan bahwa penggunaan konsep pemasaran tidak hanya 

terbatas pada lingkup bisnis saja. Kenyatan ini lebih menarik 

perhatian banyak pihak untuk menerapkan ilmu Pemasaran diluar 

konteks organisaasi bisnis. Pemasaran dapat diaplikasikan kedalam 
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bentuk organisasi, yang tidak hanya berorientasi kepada keuntungan 

ekonomi semata dan lebih menitikberatkan aktifitasnya kepada 

hubungan jangka panjang dengan konsumen dan stakeholder.  

 

2.3.3 Bauran Pemasaran Politik 

Menurut Firmanzah, (2012:200) terdapat 4P bauran Pemasaran yang 

digunakan dalam proses political Pemasaran, yaitu: 

1. Produk (Product)  

Niffenegger 1989 dalam Firmanzah, (2012:200) mengartikan 

Produk sebagai partai, kandidat dan gagasan-gagasan partai 

yang akan disampaikan kepada konstituen. Produk ini berisi 

konsep, identitas ideologi, baik dimasa lalu maupun sekarang 

yang berkontribusi dalam pembentukan sebuah produk politik. 

Produk yang ditawarkan oleh institusi politik merupakan sesuatu 

yang kompleks, dimana pemilih akan menikmatinya setelah 

sebuah partai atau kandidat terpilih Arti penting sebuah produk 

politik tidak hanya ditentukan oleh karakteristik produk itu 

sendiri. Pemahaman pemilih juga memainkan perranan penting 

dalam memaknai dan menginterpretasikan sebuah produk politik. 

(Dermody & Scullion 2001 dalam Firmanzah, 2012:200). 

  

Niffenegger juga membagi produk politik kedlam tiga kategori 

yakni. 1. Party platform ( Platform partai), 2. Past record 

(catatan hal-hal yang dilakukan dimasa lalu) dan 3. Personal 
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characterictic (ciri pribadi). Produk utama dari sebuah institusi 

politik ialah platform partai atu institusi yang berisikan konsep, 

identitas ideologi dan program kerja sebuah institusi politik. 

Selain itu, apasaja yang telah dilakukan oleh subuah institusi 

politik di masa lalu berkontribusi dalam pembentukan sebuah 

produk politik. Pada akhirnya, karateristik atau ciri seorang 

pemimpin atau kandidat memberikan citra, simbol, dan 

kredibilitas sebuah produk politik. 

2. Promosi (Promotion)  

Adalah upaya periklanan, kehumasan dan promosi untuk 

sebuah partai yang dibauran sedemikian rupa sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini, pemilihan media promosi 

perlu dipertimbangkan karena tidak semua media tepat sebagai 

ajang promosi, selain iru, harus dipikirkan dengan matang pula 

media apa yang paling efektif dalam mentransfer dan menjamin 

efektivitas pesan politik yang akan disampaikan.  

 

Aktivitas promosi sebuah institusi politik tidak hanya terjadi 

semasa periode kampanye saja, aktivitas promosi harus 

dilakukan terus-menerus dan tidak terbatas pada periode 

kampanye saja, (Butler & Collins, 2001 dalam Firmanzah 2012). 

Selain itu, salah satu cara yang paling efektif dalam promosi 

institusi politik adalah dengan selalu memperhatikan masalah 

penting yang dihadapi oleh masyarakat dimana komunitas itu 
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berada. Dengan demikian publik akan selalu merasakan 

kehadiran institusi politik tersebut. Publik semakin merasakan 

bahwa institusi yang bersangkutan selelu memerhatikan, 

menampung dan berusaha memecahkan masalah yang dihadapi. 

Hal ini penting dilakukan oleh institusi politik guna membangun 

kepercayaan publik. Membuat institusi politik sebagai “pelayan” 

publik perlu ditumbukan dalam interaksi institusi politik dengan 

masyarakat.  

3. Harga (Price) 

Harga dalam Pemasaran politik mencakup banyak hal, mulai 

ekonomi, psikologis, sampai citra nasional (Niffenegger, 1989 

dalam Firmanzah, 2012:205). Harga ekonomi mencakup semua 

biaya yang dikeluarkan selama periode kampanye. Dari biaya 

iklan, publikasi, biaya “rapat akbar” sampai pada biaya 

administrasi pengorganisasian tim kampanye. Harga psikologis 

mengacu pada harga persepsi psikologis misalnya, apakah 

pemilih merasa nyaman dengan latar belakang etnis, agama, 

pendidikan dan lain-lain. Sedangkan harga citra nasional 

berkaitan dengan apakah pemilih merasa kandidat tersebut dapat 

memberikan citra positif dan dapat menjadi kebanggaan negara. 

Sebuah institusi politik berusaha untuk meminimalisasi harga 

produk politik (minimalisasi risiko) mereka dan meningkatkan 

(maksimalisasi) harga produk politik lawan. 
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Sedangkan harga yang harus dibayar adalah kepercayaan (trust) 

dan keyakinan (beliefs) akan partai politik atau kontestan yang 

akan didukung. Dalam demokrasi, proses pemungutan suara 

dapat dilihat sebagai proses pelimpahan hak dan kewenangan 

kepada suatu partai atau kontestan individu guna mengatur 

kehidupan semua individu dalam masyarakat., untuk memiliki 

legitimasi, mereka harus mendapatkan kepercayaan masyarakat, 

dengan harapan akan keluar sebagai pemenang dalam pemiliha 

umum. Apa yang diberikan dan dikorbankan oleh masyarakat 

adalah kepercayaan dan keyakinan kepada kontestan. Itulah 

harga yang harus dibayar oleh konstituen sewaktu pemungutan 

suara. 

4. Tempat (Place) 

Tempat berkaitan erat dengan cara hadir atau distribusi sebuah 

partai dan kemampuannya dalam berkomunikasi dengan para 

pemilih atau calon pemilih, Niffenegger (1989) dalam Firmanzah 

(2012:207). Karena kampanye politik juga harus mampu 

menyentuh setiap lapisan masyarakat. Hal ini berarti sebuah 

institusi politik harus bisa mengidentifikasi dan memetakan 

struktur serta karakterisktik masyarakat. pemetaan ini bisa 

dilakukan secara geografis. Identifikasi dilakukan dengan 

melihat konsentrasi penduduk di suatu wilayah, penyebarannya 

dan kondisi fisik geografisnya. Pemetaan juga dapat dilakukan 
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secara demografis, dimana pemilih dikelompokkan berdasarkan 

tingkat pendidikan, pekerjaan, usia, kelas sosial, pemahaman 

akan dunia politik, agama, dan etnis. Pemetaan juga perlu 

dilakukan berdasarkan keberpihakan pemilih seperti berapa 

presentase pendukung tradisonal, pendukung partai atau kandidat 

lain, serta berapa jumlah masa mengambang (floating mass) dan 

mungkin beberapa presentasi golput. 

 

Sistem distribusi diartikan sebagai suatu jaringan yang berisi 

orang dan institusi terkait dengan aliran produk politik kepada 

masyarakat secara luas (O’Shoughnessy, 1995 dalam Firmanzah, 

20112:208). Sehingga masyarakat dapat merasakan dan 

mengakses produk politik dengan lebih mudah. Dalam dunia 

politik, distribusi produk politik sangat terkait erat dengan 

mekanisme jangkauan dan penetrasi produk politik sampai 

daerah dan pelosok. Masyarakat yang berada dalam jarak yang 

sangat jauh akan dapat merasakan bahwa produk politik seorang 

kontestan lebih baik dibandingkan dengan kontestan lain. 

Pemilihan media seperti koran, TV, radio, pamflet, internet, 

brosur dan poster yang diedarkan serta kunjungan partai politik 

atau kontestan kedaerah-daerah juga dapat dikategorikan sebagai 

proses distribusi politik karena kesesuaian produk politik dengan 

segmentasi publik harus dipertimbangkan guna mendapatkan 

hasil yang efektif dan efisien. 
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Lee marshment dalam Firmanzah, (2012:208) menjelaskan bahwa 

penggunaan 4P pemasaran dalam dunia politik, menjadikan 

pemasaran politik tidak hanya sebatas masalah iklan, tetapi lebih 

komprehensif. Pemasaran politik menyangkut cara sebuah institusi 

politik atau partai politik ketika menformulasikan produk politik, 

menyusun program publikasi kampanye dan komunikasi politik, 

strategi segmentasi untuk memenuhi kebutuhan lapisan masyarakat 

sampai ke perhitungan harga sebuah produk politik.  

 

Jadi, inti dari pemasaran politik adalah mengemas pencitraan, 

publik figur dan kepribadian (personality) seorang kandidat yang 

akan berkompetisi dalam konteks pemilihan umum kepada 

masyarakat luas yang akan memilihnya. Dalam hal ini tujuan 

Pemasaran dalam politik adalah bagaimana membantu kontestan 

untuk lebih baik dalam mengenal masyarakat yang diwakili atau 

menjadi target dan kemudian mengembangkan isu politik yang 

sesuai dengan aspirasi mereka. 
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2.3.4  Strategi Pemasaran Politik 

Dalam konsep pemasaran, terdapat tiga strategi yang memiliki andil 

dan berpengaruh terhadap jalannya sebuah proses pemasaran yakni: 

1. Segmentasi  

Segmentasi menurut Firmanzah (2012 : 187) adalah sebuah teknik 

dalam pemasaran politik dalam proses pendekatan terhadap 

masyarakat, mengenali karakteristik masyarakat dalam setiap 

lapisan, dasar segmentasi pemilih adalah dengan segmentasi 

geografi, demografi, psikografi, perilaku (behaviour), sosial 

budaya, dan sebab-akibat. Melalui segmentasi maka partai politik 

atau tim pengusung dapat menyusun pesan politik, program kerja, 

kampanye politik, sosialisasi, dan produk politik. 

 

Menurut Francisco dalam Firmanzah (2012:182) memaparkan 

bahwa orientasi pasar sangat tergantung pada segmentasi yang 

merupakan aktivitas seperti terdeteksi, evaluasi dan pemilihan 

kelompok yang memiliki kesamaan karakteristik sehingga 

memungkinkan untuk mendesain suatu strategi yang sesuai dengan 

karakteristik tersebut. Segmentasi perlu dilakukan untuk 

memudahkan partai politik dalam menganalisis perilaku 

masyarakat, mengingat masyarakat terdiri dari berbagai kelompok 

yang memiliki latar belakang dan karakteristik berbeda. 
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Sehingga aktivitas segmentasi perlu sekali dilakukan untuk 

mengetahui karakteristik yang terdapat di dalamnya sekaligus 

mengembangkan pendekatan yang sesuai dengan masing-masing 

karakteristik. Menggunakan satu pendekatan untuk semua 

karakteristik akan membuat tidak efektifnya pendekatan tersebut. 

Pendekatan pemasaran harus sesuai dengan populasi yang dituju. 

Seberapa besar pesan politik yang dapat disampaikan dan diterima 

oleh masyarakat akan sangat dipengaruhi oleh seberapa besar 

kesesuaian piihan bahasa, media penyampaian dan komunikasi 

dengan kondisi riil masyarakat yang menjadi target. 

 

Menurut Smith dan Hirst dalam Firmanzah, (2012:210) perlu 

adanya segmentasi disebabkan karena beberapa hal. Pertama, tidak 

semua segmen masyarakat harus dimasuki, hanya segmen-segmen 

masyarakat yang memiliki ukuran dan jumlah signifikanlah yang 

harus diperhatikan. Kedua, keterbatasan sumber daya partai atau 

institusi politik yang memungkinkan penentuan skala prioritas 

dalam melakukan aktivitas. Ketiga, terkait dengan efektifitas 

program kommunikasi politik yang dilakukan. Masing-masing 

segmen memiliki ciri dan karakteristik yang berlainan. Hal ini 

menuntut bahwa pendekatan yang dilakukan harus dibedakan 

(diferensisasi) antara kelompok satu dengan kelompok yang lain. 

Dan yang keempat harus ada analisis yang membedakan strategi 

bersaing antara satu partai politik dengan partai lainnya. hal inilah 
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yang nantinya kan memudakan masyarakat dalam melakukan 

identifikasi dan analisis partai dan kontestan yang akan didukung. 

Berikut adalah tabel metode segmentasi pemilih yang biasa 

diterapkan sebagai landasan pelaksanaan proses segmentasi 

Pemasaran politik. 

Tabel 3. Metode Segmentasi Pemilih 

Dasar 

Segmentasi 

Detail Penjelasan 

Geografis Pasar politik dapat disegmentasi berdasar wilayah dan 

kerapatan populasinya. Masyarakat yang tinggal di 

pedesaan akan berbeda kebutuhannya akan produk 

politik dibanding masyarakat yang tinggal di 

perKotaan. 

Demografis Masyarakat dapat disegmentasi berdasarkan umur, 

jenis kelamin, pendapatan, pendidikan, pekerjaan, dan 

kelas sosial. Masing-masing kategori memiliki 

karakteristik yang berbeda mengenai isu politik. 

Kebutuhan dan orientasi politik pemilih pemula, 

misalnya, kemungkinan besar akan sangat berbeda 

dengan mereka yang sudah pernah memilih, karena 

ada perbedaan dalam segi usia atau pendidikan. 

Psikografis Masyarakat disegmentasi berdasarkan kebiasaan, gaya 

hidup, dan perilaku yang terkait dengan isu-isu politik. 

Masyarakat yang gemar membuka internet, misalnya, 

akan sangat berbeda dengan masyarakat yang tidak 

pernah membuka internet. 

Tingkah 

laku 

Masyarakat dibedakan dan dikelompokkan 

berdasarkan proses pengambilan keputusan, intensitas 

ketertarikan dan keterlibatan dengan isu politik, 

loyalitas, dan perhatian terhadap permasalahan politik. 

Sosial-

budaya 

Masyarakat disegmentasi melalui karakteristik sosial 

dan budayanya. Klasifikasi seperti budaya, suku, etnik 

dan ritual spesifik seringkali membedakan intensitas, 

kepentingan dan perilaku terhadap isu-isu politik. 

Sebab-

akibat 

Selain metode segmentasi yang bersifat statis, metode 

ini mengelompokkan perilaku yang muncul dari isu-

isu politik. Sebab-akibat ini melandaskan metode 

pengelompokan berdasarkan pemilih (voters). Pemilih 

dapat dikelompokkan menjadi pemilih rasional, 

tradisional, kritis dan pemilih mendua. 

Sumber: Firmanzah (2012:187) 
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Dalam orientasi pasar, kondisi riil yang dihadapi masyarakat 

adalah sumber utama dalam penyusunan program kerja. Dengan 

mengimplementasikan segmentasi berarti partai politik atau 

komunitas politik dapat menggunakan pendekatan politik yang 

berbasis informasi (information-based). Inilah waktu yang tepat 

untuk mencari, menyerap dan mengolah informasi tentang kondisi 

yang ada dalam masyarakat, yang selanjutnya dikembangkan 

menjadi gambaran tindakan yang perlu dilakukan. 

2. Targeting  

Setelah pasar disegmentasi, langkah berikutnya adalah melakukan 

proses targeting. Dalam proses ini yang pertama kali dilakukan 

adalah membuat standar dan acuan pengukuran masing-masing 

segmen politik. Standar pengukuran dapat menggunakan jumlah 

dan besaran potensi pemilih. Kelompok masyarakat yang memiliki 

populasi besar merupakan target politik yang “menggiurkan” untuk 

didekati, karena merekalah penyumbang perolehan suara dalam 

jumlah besar.  

Jadi kelompok ini menjadi target yang perlu didekati menjelang 

pemilihan umum. Namun, tidak semua kelompok masyarakat akan 

menjadi target politik dari kontestan maupun institusi politik. 

Standar pengukuran juga dapat menggunakan arti penting dan efek 

kelompok tersebut dalam memengaruhi opini publik. Meskipun 
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jumlah kelompok tersebut tidak memiliki besaran yang signifikan, 

pengaruh mereka dalam memengaruhi opini publik sangat besar.  

Langkah selanjutnya ialah evaluasi untuk mengelompokan pasar 

sasaran atau melakukan targeting. Evaluasi tersebut akan 

memunculkan pasar sasaran atau target market, yakni sekelompok 

“pembeli” yang berbagi kebutuhan dan karakteristik yang sama 

yang akan treatment oleh partai politik atau kandidat.  

 

Menurut Tjiptono dan Chandra (2012:154) terdapat lima pola 

targeting yang dapat diterapkan yakni:  

1. Konsentrasi Segmen Tunggal (Single Segment Concentration) 

Yakni partai politik atau kandidat memilih satu segmen saja 

untuk diberi perlakuan. Misalnya partai politik atau kandidat 

hanya berkonsentrasi pada pemilih yang beragama islam yang 

diperkirakan jumlahnya sudah cukup banyak untuk 

memenangkan sebuah pemilihan. Dengan pola ini, partai politik 

atau kandidat lebih bisa mencapai posisi yang kuat di satu 

segmen, dengan pengetahuan yang baik terhadap kebutuhan 

segmen sehingga bisa diperoleh keuntungan. Namun, 

konsentrasi disatu segmen mempunyai potensi resiko yang 

cukup besar. 
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2. Spesialisasi Selektif (Selective Specialization) 

Yakni partai politik atau kandidat menseleksi beberapa segmen 

untuk diberi perlakuan. Segmen yang dipilih mungkin tidak 

saling berhubungan atau membentuk sinergi, tetapi masing-

masing segmen menjanjikan keuntungan politis. 

3. Spesialisasi Produk (Product Specialization) 

Yakni partai politik atau kandidat berkonsentrasi membuat 

sebuah produk khusus. Melalui cara ini, partai politik atau 

kandidat membangun reputasi yang kuat pada produk yang 

spesifik. 

4. Spesialisasi Pasar (Market Specialization) 

Yakni partai politik atau kandidat berkonsentrasi melayani 

berbagai kebutuhan dalam kelompok tertentu. Partai politik atau 

kandidat memperoleh reputasi yang kuat dan menjadi channel 

untuk semua produk baru yang dibutuhkan dan dipergunakan 

oleh kelompok tersebut. 

5. Cakupan Pasar Penuh (Full Market Coverage) 

Yakni partai politik atau kandidat berusaha melayani semua 

kelompok dengan produk yang dibutuhkan. Namun, hanya 

partai politik dan kandidat yang kuat yang bisa melakukannya. 

 

 

 

 

 

 



40 

3. Positioning  

Proses positioning politik adalah sebuah determinasi mengenai 

bagaimana cara terbaik untuk menggambarkan kandidat atau partai 

politik kepada segmen yang relevan diantara pemilih dan juga 

untuk meyakinkan dan membujuk pemilih agar memilih kembali 

kandidat atau partai politik, atau agar pemilih berpindah dukungan 

dari kandidat atau partai politik lain.  

 

Sebagaimana yang telah disinggung di atas, sasaran dalam 

melakukan positioning adalah benak pemilih. Positioning nantinya 

akan menyangkut persoalan image kandidat atau partai politik, 

track record, program, serta reputasinya di dalam alam pikiran 

pemilih. Positioning adalah sebuah “strategi” agar bagaimana 

kandidat atau partai politik berada di posisi paling unggul dalam 

alam pikiran pemilih.  

 

Menurut Firmanzah, (2012:189) positioning merupakan semua 

aktivitas untuk menanamkan kesan di benak pemilih. Dalam 

positioning, atribut produk dan jasa yang dihasilkan akan direkam 

dalam bentuk image yang terdapat dalam sistem kognitif pemilih. 

Dengan hal itu pemilih akan dengan mudah mengidentifikasi 

sekaligus membedakan produk dengan produk lainnya. Sesuatu 

yang berbeda atau unik dapat membantu pemilih dalam melakukan 

diferensiasi atas suatu produk di dalam benak mereka. Terdapat 
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beberapa langkah yang dapat digunakan untuk mengaitkan 

segmentasi, targeting dan positioning. Berikut adalah bagan 

tahapan segmentasi, targeting dan positioning 

 

Seperti yang terlihat dalam bagan diatas, terdapat beberapa langkah 

yang dapat digunakan untuk mengaitkan segmentasi, targeting dan 

positioning. Menurut Bartle dan Griffith 2001 dalam Firmanzah 

(2012:212) kontribusi penting ilmu pemasaran dalam domain 

politik adalah aktivitas yang terkait dengan segmentasi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 

Segmentasi Pasar 

Politik 

Targeting Pasar 

Politik 

Positioning Pasar 

Politik 

1. Identifikaasi 

pemilihsi dasar 

segmentasi 

pemilih 

 

2. Menyusun 

profil dari hasil 

segmentasi 

pemilih 

3. Menyusun 

kriteria 

pemilihan 

segment pemilih 

 

4. Memilih target 

segment pemilih 

5. Menyusun 

strategi 

positioning 

disetiap 

segment 

  

6. Menyusun 

bauran 

marketing 

disetiap 

segment 

politik Sumber : Firmanzah (2012:212) 

 
Bagan 1. Tahapan Segmentasi, Targeting dan Positioning 
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2.4 Tinjauan Tentang Branding 

2.4.1 Pengertian Political Branding 

Haroen (2014:1) mengemukakan bahwa branding adalah aktivitas 

yang dilakukan untuk membangun persepsi dan kepercayaan orang 

lain. Branding merupakan kebutuhan dari semua orang yang punya 

kepentingan untuk mendapatkan sesuatu dari orang lain melalui 

proses-proses komunikasi. Untuk kepentingan jabatan politik, maka 

branding harus dilakukan secara terprogram atau terencana secara 

matang.  

 

Political branding adalah konsep yang dalam komunikasi politik 

dikembangkan dalam political marketing atau pemasaran politik. 

Walaupun dalam kurun waktu belakangan political branding disebut-

sebut sebagai area baru dari pemasaran politik, (Pich, dalam jurnal 

“An Exploration Of The Internal/Eksternal Brand Orientations Of 

David Cameron’s Conservative Party” 2012: 14). Political branding 

yakni jaringan asosiatif atas informasi dan sikap politik, yang terekam 

dalam memori dan dapat diakses ketika memori pemilih 

distimulasikan. Maksudnya persepsi (yang bersumber pada memori), 

tanpa harus menjelaskan panjang lebar mengenai identitas, penulis 

meyakini bahwa political branding juga berusaha untuk menghadirkan 

identitas pembeda pada aktor politik yang menyandang merek politik 

tertentu. Melalui komunikasi yang lebih interaktif dan membangun, 
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branding bisa mempunyai potensi untuk membangun hubungan 

emosional yang lebih dekat dengan konstituen.  

 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa political branding adalah cara strategis 

dari consumer branding untuk membangun citra politik konstituen 

terhadap suatu produk politik (kandidat politik, atau partai politik, 

atau kebijakan politik, dan lain-lain), yang terbentuk atas informasi 

dan sikap politik konstituen atas aspek fungsional, emosional, natural, 

dan kultural dari suatu produk politik, di mana persepsi tersebut 

membedakan produk tersebut dalam kompetisi dengan produk sejenis. 

 
2.4.2 Tujuan Political Branding 

Menurut Pich, dalam jurnal yang diterjemahkan dari “An Exploration 

Of The Internal/Eksternal Brand Orientations Of David Cameron’s 

Conservative Party” Tahun 2012 Hal:37. Tujuan pembentukan 

merek politik atau political branding diantaranya: 

1. Merek politik atau (brand politics) dapat membangun kesetiaan 

pemilih, menguatkan keyakinan yang telah tercipta atas entitas 

politik, membangun identitas, mengkomunikasikan nilai-nilai dari 

merek politik, membantu mereposisi sebuah partai. 

2. Merek politik dapat mengkomunikasikan nilai-nilai yang dianut 

oleh merek politik. 

3. Merek politik dapat membantu mereposisi sebuah partai ataupun 

kandidat. 
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4. Merek politik dapat memberikan jaminan kepada pemilih, selain 

menyediakan visi jangka panjang atas masa depan politik. 

5. Merek politik memberikan wajah baru yang menarik bagi 

prediksi- prediksi politik yang monoton. 

 

Penerapan branding dalam politik, difokuskan pada upaya entitas 

politik untuk melihat dirinya sebagai merek guna membangun 

karakter fungsional maupun emosional di dalam benak para 

pemilihnya dan menjadi identitas pembeda yang memampukannya 

bersaing di tengah ketatnya kompetisi. 

 

 

2.5 Tinjauan Tentang Periklanan (Advertising) 

2.5.1 Pengertian Iklan 

Secara umum iklan dapat diartikan sebagai bentuk kegiatan dalam 

mengkomunikasikan, menarik perhatian dan membujuk sebagian atau 

seluruh masyarakat untuk mengambil tindakan dalam merespon ide, 

barang, atau jasa yang dipresentasikan.  

 

Iklan merupakan salah satu bentuk dari media promosi dan 

komunikasi yang dilakukan oleh perusahaan barang/jasa kepada 

publik melalui biro-biro iklan. Peranan periklanan dalam 

mempromosikan barang/jasanya yakni untuk membangun kesadaran 

(awareness) terhadap keberadaan barang/jasa yang ditawarkan, untuk 

membedakan diri antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya 
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(differentiate the service) yang mendukung positioning barang/jasa, 

serta membujuk calon konsumen untuk membeli atau menggunakan 

barang/jasa tersebut (persuasive). Persuasi adalah kegiatan psikologis 

dalam usaha mempengaruhi sikap, sifat, pendapat, dan perilaku 

seseorang atau banyak orang (Suhandang, 2010:108). 

 

Secara sederhana, iklan didefinisikan sebagai pesan yang menawarkan 

suatu produk yang ditujukan kepada masyarakat lewat suatu media. 

Namun demikian, untuk membedakannya dengan pengumuman biasa, 

iklan lebih diarahkan untuk membujuk seseorang supaya membeli, 

sedangkan secara umum, iklan merupakan suatu bentuk komunikasi 

non-personal yang menyampaikan informasi berbayar sesuai 

keinginan dari institusi/sponsor tertentu melalui media massa yang 

bertujuan mempengaruhi atau mempersuasi khalayak agar membeli 

suatu barang/jasa. 

 

Berdasarkan beberapa definisi iklan di atas, secara garis besar iklan 

merupakan suatu pesan yang dikomunikasikan oleh komunikator 

kepada komunikan mengenai informasi suatu barang/jasa melalui 

media massa dengan tujuan untuk memberikan informasi, membujuk 

dan mempengaruhi masyarakat agar bertindak sesuai dengan 

keinginan pengiklan yakni dengan tindakan membeli atau 

menggunakan barang/jasa tersebut. 
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2.5.2 Fungsi dan Tujuan Iklan 

Menurut Terence A. Shimp (2007:7), iklan memiliki lima fungsi 

yang sangat penting, yakni: 

1. Memberikan Informasi (Informing) 

Iklan membuat konsumen menyadari adanya produk baru, 

menginformasikan mengenai karakteristik produk, manfaat serta 

kegunaan produk tersebut. 

2. Membujuk atau Mempengaruhi Konsumen (Persuading) 

Media iklan yang baik akan mampu mempersuasi konsumen 

untuk mencoba produk/jasa yang ditawarkan. Terkadang 

persuasi tersebut dilakukan dengan cara mempengaruhi 

permintaan primer, yakni menciptakan permintaan bagi 

keseluruhan kategori produk. Tetapi yang lebih sering, iklan 

berusaha untuk membangun permintaan sekunder, yakni 

permintaan bagi merek perusahaan yang spesifik. 

3. Mengingatkan (Reminding) 

Iklan juga berfungsi untuk menjaga agar merek 

produk/perusahaan tetap baik dalam ingatan konsumen. Saat 

kebutuhan muncul, yang berhubungan dengan dampak promosi 

iklan produk/jasa yang pernah diiklankan di masa lalu 

memungkinkan merek pengiklan akan hadir dibenak konsumen. 
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4. Menambah Nilai (Adding Value) 

Terdapat tiga cara mendasar dimana perusahaan bisa 

memberi nilai tambah bagi penawaran, yakni inovasi, 

penyempurnaan kualitas, atau mengubah persepsi konsumen. 

Ketiga komponen nilai tambah tersebut benar-benar independen. 

Iklan yang efektif menyebabkan merek dipandang lebih elegan, 

lebih bergaya, lebih bergengsi, dan bisa lebih unggul daripada 

kompetitornya. 

5. Mendampingi Upaya-Upaya Lain Dari Perusahaan (Assisting) 

Iklan hanyalah salah satu alat promosi dalam bauran proses 

komunikasi periklanan. Ada saatnya dimana peran utama 

periklanan adalah sebagai pendamping yang memfasilitasi 

upaya-upaya lain dari perusahaan dalam proses komunikasi 

pemasaran. 

Dari penjelasan mengenai fungsi iklan di atas, Rossiter dan Percy 

dalam Tjiptono, (2002:222) mengklasifikasikan tujuan iklan sebagai 

efek dari komunikasi, yakni sebagai berikut: 

1. Menumbuhkan persepsi konsumen terhadap suatu kebutuhan 

(category need) 

2. Memperkenalkan dan memberikan pemahaman tentang suatu 

produk kepada konsumen (brand awareness). 

3. Mendorong pemilihan terhadap suatu produk (brand attitude). 
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4. Membujuk konsumen untuk membeli suatu produk (brand 

purchase intention). 

5. Menanamkan citra produk dan perusahaan (positioning). 

 

2.5.3 Jenis-Jenis Iklan  

Beragam iklan yang sering dilihat di berbagai media setiap harinya, 

mulai dari media cetak maupun media elektronik, namun Alo 

Liliweri (1992) mempunyai pendapat sendiri tentang pembagian 

jenis-jenis iklan, yakni iklan terbagi ke dalam pembagian dua 

kelompok besar (pembagian secara umum dan pembagian secara 

khusus), berikut pembagiannya: 

1. Pembagian Iklan Secara Umum 

a. Iklan Tanggung Jawab Sosial 

Adalah iklan yang bertujuan untuk menyebarkan pesan yang 

bersifat informatif, penerangan, pendidikan agar membentuk 

sikap masyarakat sehingga dapat bertanggung jawab terhadap 

masalah sosial dan kemasyarakatan tertentu. Misalnya iklan 

anjuran dan iklan penggambaran sosial. 

b. Iklan Bantahan 

Adalah iklan yang digunakan untuk membantah atau 

melawan atas suatu isu yang merugikan dan memperbaiki 

citra seseorang, perusahaan atau merek yang tercemar akibat 

informasi yang tidak benar. Ciri khas iklan ini yakni 
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enempatkan komunikator baik perorangan atau lembaga 

sebagai pihak yang dirugikan oleh pihak lain. 

c. Iklan Pembelaan 

Iklan ini merupakan kebalikannya dari iklan bantahan. Bila 

iklan bantahan, pengiklan berada pada posisi membantah, 

maka dalam iklan pembelaan, komunikator justru berada 

dalam posisi membela. Tujuan dari iklan ini adalah 

memperoleh simpati dari masyarakat bahwa perusahaan 

berada dalam posisi yang benar. Contoh yang biasa 

ditemukan pada jenis iklan ini yakni iklan terkait dengan 

hak paten. 

d. Iklan Perbaikan 

Adalah iklan untuk memperbaiki pesan-pesan tentang suatu 

hal yang terlanjur salah dan telah disebarluaskan melalui 

media. Istilah lain iklan ini adalah iklan ralat, dimana iklan 

tersebut bertujuan untuk meralat informasi yang salah, 

sehingga publik tetap mendapatkan informasi yang benar. 

Sisi negatif dari iklan ini yakni dengan menyampaikan iklan 

perbaikan maka akan terkesan bahwa pengiklan tidak cermat 

dalam perencanaan tentang sesuatu sehingga kredibilitas 

pengiklan akan turun. 
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e. Iklan Keluarga 

Adalah iklan yang isi pesan-pesannya merupakan sebuah 

pemberitahuan dari pengiklan tentang terjadinya suatu 

peristiwa kekeluargaan kepada keluarga/khalayak lainnya. 

Iklan keluarga biasanya lebih banyak berbentuk iklan 

kolom dan display, tidak banyak berisi ilustrasi gambar, dan 

lebih mengandalkan pesan tertulis. Contoh iklan ini adalah 

iklan tentang kematian, pernikahan, wisuda, dan lain-lain. 

 

2. Pembagian Iklan Secara Khusus 

a. Berdasarkan Tujuannya 

Berdasarkan tujuannya, iklan dibagi menjadi tiga jenis, yakni 

iklan komersial (comercial advertising), iklan layanan 

masyarakat (public service advertising), dan iklan korporat 

(corporate advertising). 

1. Iklan Komersial (comercial advertising) adalah iklan 

yang dibuat secara khusus untuk keperluan 

memperkenalkan atau mempromosikan barang, jasa, dan 

pelayanan untuk konsumen yang sifatnya komersil 

melalui media periklanan. 

2. Iklan Layanan Masyarakat, yaitu iklan yang bersifat non-

profit. Iklan layanan masyarakat (public service 

advertising) bertujuan untuk menjual gagasan atau ide 



51 

untuk kepentingan/pelayanan masyarakat. Pesan dalam 

iklan layanan masyarakat biasanya berupa ajakan, 

pernyataan, atau himbauan kepada masyarakat untuk 

melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan demi 

kepentingan umum. 

3. Iklan Korporat (corporate advertising) adalah iklan yang 

bertujuan membangun citra suatu perusahaan yang 

pada akhirnya diharapkan juga membangun citra positif 

produk-produk atau jasa yang diproduksi oleh perusahaan 

tersebut. Iklan korporat sering kali berbicara tentang 

nilai-nilai perusahaan, komitmen perusahaan kepada 

pengawasan mutu, peluncuran merek dagang atau logo 

perusahaan yang baru serta mengkomunikasikan 

kepedulian perusahaan terhadap lingkungan sekitar. 

b. Berdasarkan Media yang Digunakan 

Media iklan merupakan salah satu media yang 

menggunakan bahasa sebagai alat komunikasinya, baik 

disampaikan secara verbal maupun non-verbal. Sebagai 

bahasa komunikasi, iklan mempunyai struktur bahasa 

tersendiri. Secara struktural, iklan terdiri atas tanda-tanda 

(signs), yaitu unsur terkecil bahasa. Tanda terdiri atas 

penanda (signifier), yaitu sesuatu yang bersifat materi berupa 

gambar atau ilustrasi. Adapun secara umum pembagian iklan 
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berdasarkan media yang digunakan terbagi menjadi dua, 

yakni iklan above the line (ATL) dan iklan below the line 

(BTL). 

1.  Iklan media above the line (ATL) adalah media yang 

bersifat massa. Contohnya surat kabar, majalah, tabloid, 

televisi, radio, dan internet. 

2. Iklan media below the line (BTL) adalah iklan yang 

menggunakan media khusus berupa literatur penjualan 

dan benda pajangan ditempat penjualan. Contohnya 

leaflet, poster, brosur, katalog, dan lain-lain  

 

2.5.4 Fungsi Iklan  

Menurut Rot Zoill melalui Rendra Widyatama (2007:147) 

menjabarkan fungsi iklan dalam empat fungsi. Keempat fungsi 

tersebut akan dijabarkan sebagai berikut:  

a. Fungsi Precipitation 

Iklan berfungsi untuk mempercepat berubahnya suatu kondisi dari 

keadaan yang semula tidak dapat mengambil keputusan menjadi 

dapat mengambil keputusan. Sebagai contoh adalah 

meningkatkan permintaan, menciptakan kesadaran dan 

pengetahuan tentang sebuah produk.  

b. Fungsi Membujuk (Persuasion) 

Iklan berfungsi untuk membangkitkan khalayak sesuai pesan 

yang diiklankan. Hal ini meliputi daya tarik emosi, 
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menyampaikan informasi tentang ciri suatu produk, dan 

membujuk konsumen untuk membeli.  

c. Fungsi Meneguhkan Sikap (Reinforcement) 

Iklan mampu meneguhkan keputusan yang telah diambil oleh 

khalayak.  

d. Fungsi Pengingat (Reminder) 

Iklan mampu mengingatkan dan semakin meneguhkan terhadap 

produk yang diiklankan.  

 

 

2.6 Tinjauan Tentang Hubungan Masyarakat (Public Relations) 

2.6.1 Pengertian Hubungan Masyarakat (Public Relations) 

Pada hakekatnya public relations merupakan metode komunikasi yang 

meliputi berbagai teknik komunikasi. Dimana di dalam kegiatannya 

terdapat suatu usaha untuk mewujudkan hubungan yang harmonis 

antara suatu badan atau perusahaan dengan publiknya. Dengan 

demikian dapat disimpulkan, bahwa public relations merupakan suatu 

fungsi management. Disini diciptakan suatu aktifitas untuk membina 

dan memelihara sikap budi yang menyenangkan bagi suatu lembaga/ 

perusahaan disuatu pihak dengan publik dipihak lain.  

 

Pengertian public (publik) menurut Abdurrachman (2001:28) adalah 

sekelompok orang yang mempunyai perhatian pada sesuatu hal yang 

sama, mempunyai minat dan kepentingan yang sama. Publik dapat 

merupakan grup kecil, terdiri atas orang-orang dengan jumlah sedikit 
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juga dapat merupakan kelompok besar. Biasanya individu-individu 

yang termasuk dalam kelompok itu mempunyai rasa solidaritas 

terhadap kelompoknya, walaupun tidak terikat oleh struktur yang 

nyata, tidak berada pada suatu tempat atau ruangan dan tidak 

mempunyai hubungan langsung. Sedangkan istilah relations dalam 

terjemahan bahasa Indonesia (dengan istilah jamak) mengandung arti 

adanya hubungan timbal balik atau two-way communication 

(Abdurrachman,2001:29). 

Dengan demikian, public relations memiliki pengertian hubungan 

antar publik dengan bersifat two-way-communication yaitu terjadinya 

komunikasi timbal-balik (dua arah). Menurut Cutlip dan Center dalam 

Effendy (2009:116) public relations adalah fungsi manajemen yang 

menilai sikap publik, mengidentifikasi kebijaksanaan dan tata cara 

seseorang atau organisasi demi kepentingan publik, serta 

merencanakan dan melakukan suatu program kegiatan untuk meraih 

pengertian dan dukungan publik.  

 

2.6.2 Tujuan dan Fungsi Hubungan Masyarakat (Public Relations) 

Tujuan public relations menurut Frank Jefkins seperi yang di kutip 

oleh Neni Yulianita dalam bukunya Dasar-dasar Public relations, 

menyatakan bahwa tujuan public relations adalah : “Meningkatkan 

favourable image/citra yang baik dan mengurangi atau mengikis habis 

sama sekali unfavorable image/citra yang buruk terhadap organisasi 
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tersebut.” (Yulianita, 2000:42). Menurut Charles S. Steinberg juga 

menyatakan tujuan dari public relations ialah menciptakan opini 

publik yang favourable tentang kegiatan kegiatan yang dilakukan oleh 

badan yang bersangkutan (Yulianita,2000:42). Penciptaan opini publik 

tersebut prosesnya dengan melaksanakan dan menerapkan program 

public relations, yang nantinya setelah dilaksanakan, maka public 

relations mengumpulkan tanggapan dari publiknya tentang program 

yang telah dilaksanakan, juga tanggapan mengenai perusahaan secara 

keseluruhan. Bila mencermati kedua tujuan public relations di atas, 

maka dapat disimpulkan bahwa ada empat hal yang prinsip dari tujuan 

public relations, menurut Yulianita (2000:43) yaitu: 

1. Menciptakan citra yang baik 

2. Memelihara citra yang baik 

3.  Meningkatkan citra yang baik 

4. Memperbaiki citra jika citra organisasi kita menurun/rusak 

 

 

2.7 Tinjaun Tentang Citra 

2.7.1 Pengertian Citra Politik  

Salah satu tujuan komunikasi politik adalah membentuk citra 

politik yang baik pada khayalak. Menurut Arifin, (2003:1) citra 

politik terbentuk berdasarkan informasi yang diterima, baik langsung 

maupun melalui media politik, media massa yang berkerja 

menyampaikan pesan politik yang umum dan aktual.  
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Maka dari itu citra politik merupakan salah satu efek dari komunikasi 

politik dalam paradigma atau perspektif mekanistis, yang pada 

umumnya dipahami sebagai kesan yang melekat di benak individu 

atau kelompok. Meskipun demikian citra itu dapat berbeda dengan 

realitas yang sesungguhnya atau tidak merefleksikan kenyataan 

objektif. Citra politik juga berkaitan dengan pembentukan opini 

publik karena pada dasarnya opini publik politik terbangun melalui 

citra politik. Sedangkan citra politik terwujud sebagai konsekuensi 

kognisi dari politik.  

 

Pemilihan wakil rakyat atau kepala daerah secara langsung telah 

membuat semakin pentingnya citra seorang figur maupun sebuah 

partai politik di mata konstituennya. Kandidat yang akan bertarung 

akan berusaha semaksimal mungkin membangun citra politiknya di 

masyarakat, baik melalui media perantara maupun dengan terjun 

langsung ke tengah-tengah masyarakat. 

 

2.7.2 Aktivitas Pencitraan Politik 

Pencitraan politik tidak dapat dipisahkan dengan komunikasi politik 

yang juga memiliki konfigurasi yaitu wujud atau bentuk (bidang, 

bagian, atau perilaku) aktivitas yang beragam. Pencitraan politik 

dapat berbentuk political public relations, Pemasaran politik, 

dan/atau kampanye politik yang memerlukan pengorganisasian dan 

pengelolaan yang baik dan rasional serta professional. Konfigurasi 



57 

aktivitas pencitraan politik harus dimanfaatkan semaksimal mungkin 

dalam upaya melakukan sosialisasi politik dan komunikasi politik 

kepada masyarakat (Arifin, 2014:223).  

 

Komunikasi politik juga memerlukan wadah atau organisasi agar 

komunikasi itu dapat lebih efektif. Partai politik, organisasi maupun 

komunitas politik memerlukan citra yang bagus dan hubungan yang 

baik dengan masyarakat. Hubungan baik tersebut dapat dilakukan 

melalui berbagai aktivitas pencitraan politik. 

 

Menurut Wasesa, (2013:114) terdapat dua aktivitas pencitraan politik 

yang biasa digunakan dalam membangun citra yakni pencitraan 

politik berbasis political advertising dan pencitraan politik berbasis 

political public relations.  

A. Political Advertising 

Political advertising atau bisa disebut sebagai iklan politik 

merupakan salah satu bentuk pemasaran, bentuk iklan yang 

dibentuk untuk mempersuasi orang sehingga menciptakan 

kebutuhan audience. Political advertising merupakan komunikasi 

yang digunakan untuk mendukung atau menentang seorang 

kandidat tertentu yang bertujuan untuk memenangkan pemilihan 

umum untuk menduduki jabatan tertentu. Sarana yang digunakan 

untuk pesan sangat beragam mulai dari media konvensional, 

media massa cetak maupun online, media sosial, hingga media 
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luar ruang. Political advertising mampu membangun pesan secara 

lebih cepat, kontrol pesan yang lebih mudah, dan efek massal yang 

lebih luas. 

 

B. Political Public Relations 

Pada awalnya studi dan aplikasi public relations hanya pada 

bidang ekonomi dan bisnis saja. Selanjutnya menyebar kedalam 

dunia politik Ranah pencitraan politik yang terorganisasi 

dilakukan melalui public relations, karena public relations bukan 

hanya bentuk kegiatan tetapi juga merupakan bentuk organisasi 

modern yang mengelola komunikasi secara rasional dan 

professional didalam suatu negara demokrasi.  

 

Political public relations merupakan bentuk kegiatan dalam 

melakukan hubungan dengan masyarakat secara jujur, terbuka, 

rasional, dan timbal balik. Dengan demikian dapat terjalin 

hubungan yang harmonis antara partai politik, komunitas politik, 

dan juga politikus dengan masyarakat yang dimulai dengan 

menciptakan rasa saling memiliki (sense of belonging) bagi 

masyarakat. Tujuannya agar masyarakat memperoleh citra yang 

baik terhadap partai politik, komunitas politik dan juga politikus 

sehingga memberikan dukungan yang positif dalam bentuk opini 

publik dan partisipasi politik (Arifin, 2014:224). 
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Aktivitas komunikasi political public relations menggunakan 

teknik komunikasi yang bersifat timbal balik, hal ini merupakan 

upaya pencitraan politik dalam membentuk dan membina citra dan 

opini publik yang positif. Arifin (2014:227) menjelaskan bahwa 

political public relations berbeda dengan propaganda politik, 

agitasi politik, iklan politik dan juga penerangan. Political public 

relations menggunakan komunikasi dua arah, sementara 

propaganda, agitasi dan iklan politik menggunakan metode 

komunikasi satu arah. Penjelasan lebih lanjut akan dapat dilihat 

pada tabel berikut: 
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Tabel 4. Perbedaan Political Advertising dan Political Public 

Relations. 

 Political Advertising 

(Metode Konvensional) 

Political public relations 

(Komunitas) 
K

E
U

N
G

G
U

L
A

N
 

1. Jangkauan luas dan seketika, 

terutama jika menggunakan 

televisi nasional 

2. Visibility lebih tinggi karena 

terletak di tempat-tempat 

strategis 

3. Pesan dapat terkontrol karena 

kita membeli space di media 

massa. 

4. Penyampaian pesan 

dikembangkan melalui 

kreatifitas iklan yang 

menggugah 

5. Waktu yang diperlukan lebih 

cepat dan sedikit. 

1. Kredibilitas pesan lebih kuat 

karena lebih banyak 

memanfaatkan third party 

endorser atau third program 

endorser 

2. Biaya relatif lebih rendah karena 

tidak harus membeli space 

dimedia massa 

3. Keterampilan penyampaian pesan 

dikembangkan melalui simulasi 

dilingkungan sosial 

4. Keterlibatan audience lebih 

intens. 

5. Kedekatan target audience 

dengan merek politik dan 

program–program sangat kuat. 

 

K
E

L
E

M
A

H
A

N
 

 

1. Kredibilitas pesan lebih 

rendah karena disampaikan 

secara langsung oleh pihak 

yang bersangkutan 

2. Alokasi anggaran lebih besar 

karena membeli space di 

media massa 

3. Belum tentu membangun 

simpati, karena letaknya yang 

tidak teratur 

4. Keterlibatan masyarakat 

rendah 

5. Cenderung muncul 

penolakan, karena terkesan 

boombastis. 

1. Proses penciptaan kredibilitas 

membutuhkan waktu lebih karena 

pesan harus dibangun 

berdasarkan keyakinan 

2. Memiliki jangkauan yang sama 

luasnya, tetapi tidak bisa secara 

langsung bersamaan, melainkan 

harus clustering sesuai dengan 

karakter target audience 

3. Waktu lebih lama dan harus 

terintegrasi antara konsep 

komunitas, programm knowledge 

dan pengalaman target audience 

4. Target terpilih & membutuhkan 

ketekunan dan waktu yeng lebih 

intens 

Sumber: Diolah oleh peneliti dari buku Political branding & Public 

Relations. Silih Agung Wasesa, (2013:63&120) 
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Berdasarkan gambaran diatas, metode atau desain komunikasi yang 

dilakukan akan menentukan seberapa jauh pola hubungan merek 

dengan konsumen mereka. Berdasarkan kelebihan dan kelemahan 

masing-masing, terlihat bahwa ada fungsi yang saling melengkapi 

antara political advertising dan political public relations. Jika ingin 

menggunakan salah satu strategi saja, hasil yang akan didapat akan 

kurang optimal. Karena tidak dapat mengakomodir tujuan pencitraan 

secara keseluruhan. 

 

 

2.8 Hubungan Antara Komunikasi Politik, Pemasaran Politik, Political 

Branding Serta Pencitraan Politik 

 

Dalam penelitian ini, tinjauan political branding yang digunakan merupakan 

konsep gabungan antara pemasaran politik dan personal branding. 

Penggabungan dua konsep ini mengacu pada objek kajian dalam penelitian 

yang memungkinkan analisis political branding yang digunakan oleh 

“Sobat Mustafa” dalam menjalankan strateginya. Proses komunikasi politik 

yang dijalankan oleh “Sobat Mustafa” ialah dalam rangka melaksanakan 

Pemasaran politik, pemasaran politik dimaksudkan untuk mendukung 

proses political branding guna mengangkat citra Mustafa agar dikenal luas 

oleh masyarakat sebagai salah satu figur yang akan maju dalam ajang 

pemilihan Gubernur Lampung 2018 mendatang. 

 

Image (citra) politik terbentuk karena adanya komunikasi politik. Sebab 

komunikasi politik berperan sebagai distribusi informasi dari elit politik 

kepada masyarakat. Untuk mendistribusikan informasi tersebut dibutuhkan 
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media sebagai sarana penunjang proses komunikasi politik. Dalam 

komunikasi politik, proses kerja pembentukan citra kandidat politik dapat 

dilakukan dengan cara mengemas pesan politik untuk kemudian disebarkan 

kepada masyarakat. Kemudian keberadaan media massa dijadikan bagian 

dari instrumen pembentukan dan penyampaian pesan politik tersebut. Potret 

seperti inilah yang disebut sebagai bagian dari cara baru dalam 

mengkomunikasikan politik. Kolaborasi antara kampanye yang dilakukan 

melalui komunikasi interpersonal (direct-campaign), dan kampanye melalui 

media (mediated-campaign) menjadi hal yang cukup efektif dalam 

melaksanakan proses pencitraan. 

 

Pencitraan serupa juga dilakukan oleh “Sobat Mustafa” karena akurasi 

pesan yang disampaikan baik melalui media sosial, media cetak, maupun 

media luar ruang sangat mumpuni dalam mengkonstruksi sebuah citra. 

Peran strategis media–media tersebut dalam komunikasi politik, telah 

ditunjukan keberhasilan dan kemampuanya untuk menggalang kekuatan, 

dukungan terhadap gerakan prodemokrasi, dan usaha untuk membangun 

citra positif.  

 

Dengan demikian, seseorang akan memperoleh informasi tentang benda, 

orang, citra dan tempat yang tidak dialami secara langsung. Realitas terlalu 

luas untuk dijamah semuanya, dan keberadaan media sengaja dihadirkan 

untuk menyampaikan berbagai pesan tentang lingkungan sosial dan politik. 
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Semua pesan yang mengandung muatan politik dapat membentuk dan 

mempertahankan citra politik dan opini publik. 

 

 

2.9 Kerangka Pemikiran 

Political branding merupakan sebuah cara yang digunakan untuk 

membentuk sebuah citra atau merek yang merupakan aktivitas turunan dari 

pemasaran politik. Sejalan dengan konsep pemasaran politik, political 

branding juga memegang peranan penting dalam sebuah proses 

pembentukan citra seorang kandidat politik dimata konstituen. Political 

branding diartikan sebagai semua pengalaman, aktivitas dan unsur 

psikologis dalam menciptakan brand politik yang unggul, unik, menarik, 

dan mampu memberikan pengaruh kedalam benak konstituen. Demikian 

halnya dengan metode, strategi dan konsep political branding yang 

dilakukan oleh “Sobat Mustafa” dalam pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur Lampung periode 2018-2023.  

 

Kebebasan dalam melakukan proses komunikasi atau sosialisasi politik 

sebelum masa pendaftaran secara resmi yang telah ditetapkan oleh Komisi 

Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung, menjadi kesempatan bagi 

“Sobat Mustafa” untuk melakukan kegiatan branding terhadap sosok 

Mustafa yang bertujuan untuk menarik simpati, membangun citra serta 

keterikatan secara emosional dengan masyarakat agar Mustafa lebih dikenal 

hangat oleh seluruh lapisan masyarakat di Provinsi Lampung yang nantinya 

akan menjadi konstituen dalam Pilkada.  
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Aktivitas branding atau pencitraan yang dilakukan oleh “Sobat Mustafa” 

mengacu pada dua aktivitas, yakni aktivitas pencitraan berbasis political 

advertising dan aktivitas pencitraan berbasis political public relations. 

Penggunaan kedua media ini dinilai mampu menciptakan brand dan juga 

citra Mustafa dimata masyarakat.  

 

Aktivitas pencitraan berbasis political advertising atau periklanan politik 

yang digunakan oleh “Sobat Mustafa” adalah media luar ruang. Selain 

media luar ruang, ada beberapa media political advertising lain yang 

digunakan “Sobat Mustafa” dalam proses branding. Diantaranya media 

sosial seperti facebook, twitter, instagram serta laman website. Namun 

dalam penelitian ini, peneliti akan lebih terfokus pada penggunaan media 

luar ruang sebagai media pencitraan berbasis political advertising oleh 

“Sobat Mustafa”.  

 

Media luar ruang adalah media yang berukuran besar dipasang di tempat-

tempat terbuka, seperti dipinggir jalan, dipusat keramaian atau tempat-

tempat yang strategis dan tempat khusus lainnya, sehingga bisa dilihat 

masyarakat yang melaluinya. Dalam kegiatan politik para kandidat juga 

berlomba memasang iklan- iklan melalui media luar ruang diantaranya, 

baliho, spanduk, dan sticker sebagai media untuk menarik dukungan dari 

calon pemilih. Sehingga peran dan fungsi media luar ruang sangat 

membantu dalam proses branding seorang kandidat. Disamping itu, karena 

sifatnya yang sambil lalu, mau tidak mau media luar ruang harus mampu 
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memberikan informasi dengan cepat dan tepat kepada khalayak. Baik dari 

segi pesan maupun tampilan yang mampu menarik perhatian khalayak. 

 

Kedua adalah aktivitas pencitraan berbasis political public relations. 

Pencitraan ini dilakukan langsung oleh “Sobat Mustafa” dengan terjun 

langsung ke masyarakat dalam mengenalkan dan mensosialisasikan Mustafa 

sebagai bakal calon Gubernur Lampung melalui berbagai kegiatan-kegiatan 

sosial di lapangan yang secara langsung bersentuhan dengan aktifitas 

bersama masyarakat. Melalui aktivitas ini “Sobat Mustafa” juga dapat 

menghemat pengeluaran dana kampanye politik yang digunakan. 

 

Aktivitas pencitraan berbasis political advertising dan aktivitas pencitraan 

berbasis political public relations dimaksudkan untuk dapat menjangkau 

seluruh lapisan masyarakat di Provinsi Lampung yang nantinya akan 

menjadi konstituen dalam Pemilihan Gubernur Lampung pada 27 Juni 2018 

mendatang. Momentum ini dirasa tepat untuk mengenalkan dan mengangkat 

sosok Mustafa sebagai kandidat bakal calon Gubernur Lampung. 

 

Kegiatan political branding yang dilakukan oleh “Sobat Mustafa” terhadap 

juga mengadopsi konsep dan strategi pemasaran politik yang sudah 

dipaparkan sebelumnya yakni segmentasi, targeting dan positioning. Proses 

segmentasi dilakukan berdasarkan berbagai aspek, diantaranya aspek 

demografis, sosiologis serta geografis masyarakat Lampung yang majemuk 

dan heterogen, serta wilayah Lampung yang masih didominasi oleh kontur 

perbukitan dan pedesaan. Hal tersebut memungkinkan kombinasi antara dua 
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aktivitas pencitraan ini dapat menjangkau masyarakat disetiap sudut daerah 

di Provinsi Lampung tanpa adanya batasan status sosial, taraf ekonomi, 

maupun tingkat pendidikan.  

 

Melalui konten-konten dalam aktivitas pencitraan berbasis political 

advertising dan aktivitas pencitraan berbasis political public relations inilah, 

“Sobat Mustafa” ingin menciptakan citra atau brand sosok Mustafa dalam 

benak masyarakat. Keterpaduan unsur-unsur dalam aktivitas pencitraan 

inilah yang akan menjadi media political branding atau penyampai pesan 

tentang citra dari sosok Mustafa. 

 

Berdasarkan uraian diatas, maka disusun kerangka pikir sebagai berikut: 

Strategi political branding yang dilakukan oleh “Sobat Mustafa” sebagai 

bentuk dukungan terhadap majunya Mustafa sebagai bakal calon Gubernur 

Lampung dilakukan melalui aktivitas pencitraan berbasis political 

advertising dan aktivitas pencitraan berbasis political public relations. 

Kombinasi dari kedua media political branding ini dinilai mampu 

menyampaikan pesan-pesan branding kepada khalayak. Oleh karena melalui 

aktivitas political branding yang dilakukan oleh “Sobat Mustafa” dalam 

menyampaikan pesan-pesan tersebut akan dikaji dan dianalisis 

menggunakan strategi pemasaran politik segmentasi, targeting dan 

positioning (STP). 

Setelah proses analisis terhadap strategi tersebut dilakukan, maka akan 

tampak hasil dari political branding yang telah dilakukan. Bagaimana 
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political branding yang telah dilakukan oleh “Sobat Mustafa” melalui 

metode pencitraan tersebut sesuai dengan konsep dan strategi pemasaran 

yang digunakan sehingga dapat menciptakan dan membentuk citra Mustafa 

sesuai yang diinginkan atau tidak. Dengan demikian maka bagan kerangka 

pikir dalam penelitian ini adalah: 

 

 
Bagan 2. Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

Sumber: Data diolah oleh peneliti 2018 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini didasari atas paradigma konstruktivisme atau interpretatif 

yang bertujuan untuk mengetahui makna-makna tertentu dari komunikasi. 

Menurut Eriyanto, (2002:13) paradigma konstruktivis digunakan untuk 

menemukan bagaimana peristiwa atau realitas tersebut dikonstruksi dan 

dengan cara apa konstruksi itu dibentuk. Alasan peneliti menggunakan 

paradigma konstruktivis ini digunakan untuk membangun proses kognitif 

dalam memahami sebuah political branding yang dilakukan oleh “Sobat 

Mustafa”. Bagaimana media pencitraan politik yang dilakukan “Sobat 

Mustafa” bekerja untuk dapat menanamkan citra dan membentuk sebuah 

trust yang ada di benak masyarakat. Penelitian ini dapat menggambarkan 

secara komprehensif tentang bagaimana sebuah proses political branding 

dibentuk dan dikomunikasikan oleh “Sobat Mustafa” kepada masyarakat 

luas. 
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3.2 Metode Penelitian 

Pada penelitian ini metode yang digunakan adalah metode penelitian 

kualitatif (Qualitative research). Metode kualitatif dapat digunakan untuk 

mengungkap dan memahami sesuatu dibalik fenomena yang sedikitpun 

belum diketahui dan untuk mendapatkan wawasan tentang sesuatu yang 

baru sedikit diketahui, serta dapat membantu peneliti memberi rincian yang 

kompleks tentang fenomena yang sulit diungkapkan oleh metode kuantitatif. 

Format deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan 

berbagai kondisi, situasi atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada di 

masyarakat yang menjadi objek penelitian dan berupaya menarik realitas itu 

ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda atau gambaran 

tentang kondisi, situasi, ataupun fenomena tertentu. (Bungin, 2007:68).  

 

 

3.3 Objek Penelitian  

Menurut Suharsimi Arikunto, (2006: 118), objek penelitian adalah variabel 

penelitian, yaitu sesuatu yang merupakan inti dari problematika penelitian. 

Sedangkan subjek penelitian merupakan tempat dimana variabel melekat. 

Adapun objek analisis dalam penelitian ini adalah segala informasi yang 

mengandung konteks mengenai political branding baik dalam bentuk data 

visual, vokal, maupun tekstual yang tersebar dan terdokumentasi dalam 

saluran political branding milik “Sobat Mustafa” memiliki tujuan untuk 

membentuk citra Mustafa sebagai bakal calon Gubernur Lampung periode 

2018-2023. 
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3 . 4  Fokus Penelitian  

Fokus penelitian kualitatif menurut Bungin, (2012:41) adalah fokus kajian 

penelitian atau pokok soal yang hendak diteliti, mengandung penjelasan 

mengenai dimensi-dimensi apa yang menjadi pusat perhatian dan hal yang 

kelak dibahas secara mendalam dan tuntas. Fokus penelitian bertujuan 

untuk membatasi kajian penelitian dan diharapkan data yang telah 

diperoleh dapat memberikan informasi yang akurat. Maka dalam 

penelitian ini yang akan menjadi fokus penelitiannya adalah : 

1. Strategi political branding yang dilakukan oleh “Sobat Mustafa” 

2. Analisis aktivitas pencitraan yang digunakan 

a. Analisis strategi pembentukan citra melalui aktivitas pencitraan 

berbasis political advertising  

b. Analisis strategi pembentukan citra melalui aktivitas pencitraan 

berbasis political public relations 

c. Analisis penggunaan strategi pemasaran STP “Sobat Mustafa” 

dalam proses political branding pembentukan citra Mustafa sebagai 

bakal calon Gubernur Lampung periode 2018-2023. 

 

 

3.5 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian merupakan tempat dilaksanakannya penelitian oleh 

peneliti. Penelitian ini dilakukan dibeberapa tempat yang mana merupakan 

lokasi informan berada. Lokasi penelitian ini diantaranya, Posko utama 

Rumah “Sobat Mustafa” yang terletak di Jalan Soemantri Brodjonegoro 
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No 1, Gedung Meneng, Bandar Lampung. Kantor Hukum Wahrul Fauzi 

Silalahi dan rekan di Jl. Khairil Anwar No 32, Durian Payung, Tanjung 

Karang Pusat, Bandar Lampung. Serta Kantor media online Portal 

Lampung yang terletak di Gang Cerme No 52, RT 06/RW.LK, Gunung 

Sulah, Way Halim, Bandar Lampung. Adapun lokasi penelitian ini dipilih 

dengan pertimbangan bahwa lokasi yang diambil akan memudahkan 

penulis untuk mendapatkan informasi dan memahami masalah penelitian 

melalui para informan.  

 

 

3.6 Informan 

Informan adalah orang yang dimintai keterangan informasi tentang suatu 

situasi dan kondisi latar penelitian. Seorang informan adalah sumber data 

yang dibutuhkan oleh penulis dalam sebuah penelitian (Moleong, 

2002:132). Informan dipilih untuk mendapatkan informasi sesuai dengan 

permasalahan penelitian. Sampel pada penelitian ini dipilih dengan 

menggunakan teknik (Purposive Sampling). Teknik purposive sampling 

adalah teknik yang menentukan sampling dengan peneliti terlebih dahulu 

menentukan kriteria pada calon informan. Teknik purposive sampling 

harus memiliki syarat informan yang digunakan sebagai sampel harus 

mengetahui tentang penelitian yang sedang dilaksanakan, mengutamakan 

kedalaman data daripada untuk tujuan representatif yang dapat 

digeneralisasikan. Syarat dan kriteria pemilihan informan yang dibutuhkan 

oleh peneliti diantaranya: 
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1. Mengetahui sejarah terbentuknya “Sobat Mustafa” 

2. Memahami mekanisme dan alur kerja dari “Sobat Mustafa” dari awal 

hingga usai 

3. Mengetahui kinerja dan kegiatan yang dilakukan oleh “Sobat Mustafa” 

 

Berdasarkan kriteria penentuan informan tersebut, peneliti menyimpulkan 

bahwa informan yang akan dimintai keterangan yakni Ketua Steering 

Committee Wahrul Fauzi Silalahi, SH. MH, Sekretaris Jendral Steering 

Commitee Imam Setiawan, dan Koordinator bidang Hubungan Masayarakat 

dan Publikasi “Sobat Mustafa” Erwanto, STP. Pemilihan informan tersebut 

berdasarkan kriteria pemenuhan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti 

terkait dengan strategi political branding yang dilakukan oleh “Sobat 

Mustafa”.  

 

 

3.7 Sumber Data 

Data yang akan digunakan terdiri dari dua jenis data, yaitu,  

1. Data Primer 

Peneliti akan menggunakan data primer yang berasal dari hasil 

wawancara secara terstruktur dan mendalam (in depth interview), serta 

observasi langsung oleh penulis. Saat menetapkan informan, penulis 

akan menggunakan teknik purposive sampling, yakni dengan 

menentukan terlebih dahulu kriteria informan sesuai dengan kebutuhan 

informasi yang dibutuhkan oleh peneliti.  
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2. Data Sekunder 

Yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan 

penelitian. Studi dokumen yaitu peneliti menggunakan bahan-bahan 

tertulis yang mendukung penelitian. Data sekunder meliputi berkas-

berkas, laporan kegiatan dan juga dokumentasi kegiatan yang telah 

dilakukan oleh “Sobat Mustafa”. 

 

 

3.8 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada natural 

setting atau kondisi alamiah. Sehingga pada penelitian ini, peneliti akan 

menggunakan sejumlah teknik pengumpulan data sebagai berikut: 

1. Wawancara 

Terkait penelitian ini, wawancara dilakukan agar informasi yang 

didapatkan memiliki tingkat akurasi dan kedalaman isi yang tinggi. 

Wawancara dilakukan kepada Pengurus “Sobat Mustafa” terutama 

yang memiliki kaitan langsung terhadap kegiatan-kegiatan yang telah 

dilakukan. Wawancara yang akan dilakukan penulis meliputi 

wawancara terstruktur (structured interview) yang artinya penulis telah 

menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan 

tertulis, dan wawancara semiterstruktur (semistructure interview) atau 

wawancara in depth interview, yakni pelaksanaannya lebih bebas dan 

tujuannya adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih 

terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara dimintai pendapat, dan 
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ide-idenya. Sehingga, dalam melakukan wawancara, penulis perlu 

mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh 

informan. 

2. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah mengumpulkan data dengan cara mengalir atau 

mengambil data-data dari catatan, pengambilan gambar, penelusuran 

administrasi yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Dalam hal ini 

dokumentasi diperoleh melalui dokumen-dokumen atau arsip-arsip dari 

“Sobat Mustafa” yang memuat tentang strategi political branding yang 

telah dilakukan. Dokumen tersebut perlu dikaji secara komprehensif 

untuk melengkapi data dan analisis dalam penelitian ini, serta beberapa 

buku yang membahas tentang sebuah personal branding pada kandidat 

pada saat pemilihan kepala daerah. 

3. Observasi 

Dalam penelitian deskriptif, observasi berguna untuk menjelaskan, 

memberikan, dan merinci gejala yang terjadi. Observasi dilakukan 

untuk melihat kesinambungan antara hasil wawancara yang didapatkan 

dengan realisasi di lapangan. Guna mendapatkan informasi yang 

komprehensif peneliti juga melihat fakta di lapangan tentang 

bagaimana “Sobat Mustafa” menggunakan media dalam 

mengkampanyekan personal branding Mustafa sebagai bakal calon 

Gubernur Lampung. 
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3.9 Teknik Pengolahan Data 

Setelah data terkumpul melalui penelitian, kemudian penulis melakukan 

pengolahan data tersebut sesuai dengan kebutuhan analisis yang akan 

dikerjakan (Suyanto dan Sutinah, 2011:27). Setelah data yang diperoleh dari 

lapangan telah terkumpul, maka tahap selanjutnya adalah mengolah data 

dengan teknik sebagai berikut: 

1. Editing 

Yaitu cara yang digunakan untuk meneliti kembali data yang telah 

diperoleh dari lapangan baik diperoleh dari kuesioner, wawancara 

maupun dokumentasi. 

2. Tabulasi 

Yaitu menyusun data kedalam bentuk tabel yang telah di proses dan di 

susun ke dalam suatu pola tertentu agar sesuai dengan tujuan 

penelitian yang telah dibuat agar tersusun secara berurutan. 

3. Interpretasi 

Yaitu memberikan penafsiran atau penjabaran hasil penelitian untuk 

dicari makna yang lebih luas dengan menghubungkan jawaban yang 

diperoleh dengan data-data lain. 

 

3.10 Unit Analisis  

Penggunaan unit analisis digunakan sebagai bahan acuan untuk mengkaji 

dan menganalisis lebih dalam tentang strategi utama political branding 
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yang dilakukan oleh “Sobat Mustafa” melalui aktivitas pencitran dengan 

basis political advertising dan political public relations.  

1. Analisis Segmentasi  

Melakukan identifikasi dasar segmentasi pemilih, kemudian menyusun 

profil dari hasil segmentasi pemilih (geografis, demografis, psikografi, 

tingkah laku, sosial-budaya, dan sebab-akibat). 

2. Analisis Targeting 

Menyusun kriteria pemilihan segment pemilih dan memilih target 

segment pemilih. (single segment concentration, selective 

specialization, product specialization, market specialization, atau full 

market coverage).  

3. Analisis positioning. 

Menyusun strategi positioning disetiap segment dan Menyusun bauran 

Pemasaran di setiap segmen politik (product, promotion, price, dan 

place).  

 

 

3.11 Teknik Analisis Data 

Menurut Sugiyono, (2015:244) analisis data adalah proses mencari dan 

menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, 

catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data 

kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, 

menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan 

dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri 
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sendiri maupun orang lain. Miles dan Huberman (1984) dalam Sugiyono, 

(2015:246) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif 

dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai 

tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Tahapan analisis data yang dilakukan 

peneliti yaitu: 

 

1. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan melalui cara observasi dan wawancara. 

Pada tahap ini data-data yang sudah terkumpul dibuatkan transkipnya, 

yakni dengan cara menyederhanakan informasi yang terkumpul 

kedalam bentuk tulisan yang mudah dipahami. 

2. Reduksi Data 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan 

membuang hal-hal yang tidak diperlukan dalam penelitian. Dengan 

demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang 

lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk pengumpulan data 

selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. (Sugiyono, 2015:247). 

3. Penyajian Data  

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah 

mendisplaykan data. Data akan disajikan dalam bentuk tabel tabel yang 

berisi uraian hasil penelitian atau bersifat naratif. 
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4. Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat 

menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal. 

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif diharapkan adalah merupakan 

temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan tersebut 

dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya 

masih belum jelas sehingga setelah diteliti menjadi lebih jelas 

(Sugiyono. 2015:253). Kesimpulan akhir yang diharapkan dari 

penelitian ini yaitu mengetahui strategi political branding yang 

dilakukan oleh “Sobat Mustafa” dalam pembentukan citra Mustafa 

sebagai bakal calon Gubernur Lampung periode 2018-2023.  

 

 

3.12 Teknik Keabsahan Data 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik keabsahan data dengan 

mengukur derajat kepercayaan atau kredibilitas. Hal ini berfungsi untuk 

melaksanakan penyelidikan sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan 

penemuannya dapat dicapai. Beberapa cara yang perlu diupayakan agar 

kebenaran hasil penelitian dapat dipercaya, antara lain dengan 

menggunakan triangulasi. 

 

Triangulasi bertujuan untuk mengecek kebenaran data tertentu dengan 

membandingkannya dengan data yang diperoleh dari sumber lain, 
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penelitian kualitatif dapat menggunakan beberapa potongan informasi 

untuk sampai pada penarikan. Pada berbagai fase penelitian lapangan, 

pada waktu yang berlainan dan dengan metode yang berlainan.  

 

Terdapat empat pola triangulasi, yaitu perbandingan terhadap data, sumber 

data, metode dan teori. Prosedur triangulasi ini sangat memakan waktu, 

akan tetapi disamping mempertinggi validitas, juga memberikan kedalaman 

hasil penelitian. Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi data. 

Sugiyono, (2015:274) menjelaskan bahwa triangulasi sumber adalah 

teknik menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang 

telah diperoleh melalui beberapa sumber. Keabsahan data diambil dari hasil 

kompilasi data yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan 

informan (data primer) dengan hasil dokumentasi dan kemudian diperkuat 

dengan hasil observasi yang memiliki kesamaan informasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

BAB IV 

GAMBARAN UMUM 

 

 

 

4.1 Gambaran Umum “Sobat Mustafa” 

“Sobat Mustafa” merupakan sebuah wadah perkumpulan atau komunitas 

masyarakat Provinsi Lampung yang diinisiasi oleh para pemuda dengan 

berbagai latar belakang, profesi, keyakinan maupun kesukuan yang berbeda. 

Komunitas ini secara resmi mendeklarasikan diri pada 30 Maret 2017 di 

sekretariat pusat “Sobat Mustafa” yang berlokasi di Jalan Soemantri 

Brodjonegoro, Gedung Meneng, Bandar Lampung. Komunitas ini 

mendorong Mustafa yang saat itu menjabat sebagai Bupati Lampung 

Tengah untuk maju dalam pencalonan Pemilihan Gubernur (Pilgub) 

Provinsi Lampung 2018 mendatang. 

 

Pada dasarnya “Sobat Mustafa” muncul sebagai komunitas dan 

perkumpulan yang berdiri secara independen dan tidak terkait secara 

langsung maupun struktural dengan Mustafa. Maksud dari pernyataan 

tersebut bahwasanya “Sobat Mustafa” merupakan komunitas bentukan 

masyarakat di luar pengaruh kepemimpinan Mustafa yang saat itu masih 

menjabat sebagai Bupati Kabupaten Lampung Tengah maupun sebagai 
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ketua DPW Partai Nasdem Lampung. Komunitas “Sobat Mustafa” 

menginginkan adanya pembaharuan dan perubahan ke arah yang lebih baik 

untuk Provinsi Lampung melalui proses pemilihan Gubernur Lampung 

tahun 2018 mendatang. Serta memilih pemimpin yang ideal dan layak serta 

mampu membawa Provinsi Lampung unggul di berbagai bidang hingga 

mampu bersaing dengan Provinsi lain di Indonesia. Setelah mantap 

menentukan pilihan, barulah “Sobat Mustafa” melakukan deklarasi 

dukungan untuk mengusung dan mendukung Mustafa sebagai bakal calon 

Gubernur Lampung sehingga kemudian “Sobat Mustafa” memiliki 

hubungan dan kedekatan dengan Mustafa.  

 

Dengan dasar tersebut “Sobat Mustafa” yang diprakarsasi oleh Wahrul 

Fauzi Silalahi, S.H., M.H dan Imam Setiawan beserta beberapa rekan 

lainnya telah resmi mendeklarasikan dan menyatakan dukungan untuk 

mengusung Dr. Ir H. Mustafa sebagai kandidat bakal calon Gubernur 

Lampung yang akan bertarung dalam pemilihan kepala daerah pada Juni 

2018 mendatang. “Sobat Mustafa” menilai Mustafa adalah sosok yang tepat 

untuk memimpin Provinsi Lampung kearah yang lebih baik melalui 

berbagai macam terobosan program-program yang benar-benar bisa 

dirasakan langsung oleh masyarakat. 

 

Latar belakang “Sobat Mustafa” dalam mengusung Mustafa sebagai bakal 

calon Gubernur Lampung bukan tanpa alasan, berdasarkan latar belakang 

kesuksesan program-program yang dijalankan Mustafa sebagai Bupati 
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Lampung Tengah, yakni program ronda malam, kegiatan gotong-royong 

yang sukses membenahi infrastruktur jalan di perkampungan, pembangunan 

puluhan pasar di kampung-kampung, serta membenahi industri kecil 

(UMKM) sejak dari hilir dengan melakukan inovasi beras singkong, 

menggandeng kalangan pengusaha untuk mengakomodir produk olahan 

petani, dan tentu saja upaya Mustafa dengan berkirim surat kepada Presiden 

Republik Indonesia untuk menaikkan harga komoditas singkong. 

 

Mengingat berbagai program yang dijalankan oleh Mustafa sebagai Bupati 

Lampung Tengah yang berhasil dan sukses mengubah Kabupaten tertua di 

Lampung itu menjadi lebih baik melalui berbagai program yang no-populis 

tapi lebih mengedepankan rasa humanis melaui kegiatan yang lebih 

menyentuh masyarakat secara langsung. Merujuk dari keberhasilan itu 

semua, “Sobat Mustafa” mendorong dan mendukung penuh majunya 

Mustafa sebagai bakal calon Gubernur Lampung pada Pilkada Juni 2018 

mendatang. Dengan harapan agar program-program visioner yang berhasil 

diimplementasikan Mustafa di Kabupaten Lampung Tengah dapat di 

implementasikan pula di seluruh wilayah di Provinsi Lampung.  

 

Sejak medeklarasikan dukungan terhadap majunya Mustafa sebagai bakal 

calon Gubernur Lampung 2018 pada 30 Maret 2017. “Sobat Mustafa” yang 

telah bekerja selama kurang lebih sembilan bulan mengakhiri masa kerjanya 

dalam rangka melaksanakan political branding guna membentuk citra 

Mustafa. Hal tersebut terhitung sejak Mustafa mendaftarkan diri secara 
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resmi kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung bersama 

pasangannya yakni Ahmad Jajuli pada 10 Januari 2018. Masa kerja disini 

yang dimaksud adalah aktivitas-aktivitas yang meliputi penyebaran media 

luar ruang atau banner dan aktivitas public relations. Selanjutnya posko 

“Sobat Mustafa” berubah menjadi rumah inspirasi dan posko pemenangan 

Mustafa-Ahmad Jajuli. Sehingga proses political branding yang dilakukan 

tidak lagi tentang personal branding Mustafa, melainkan branding dan 

bahkan kampanye pemilu untuk memenangkan pasangan calon, dan simpul-

simpul “Sobat Mustafa”pun melebur kedalam tim pemenangan dan tidak 

lagi berdiri sendiri atas nama “Sobat Mustafa”. 

 

 

4.2 Persebaran “Sobat Mustafa” 

Berdasarkan data yang telah dihimpun oleh peneliti dari berbagai sumber, 

secara resmi, persebaran “Sobat Mustafa” di Provinsi Lampung telah 

meliputi sebelas Kabupaten dan satu Kota. Hal ini berdasarkan telah atau 

belum dalam pendeklarasian yang telah dilaksanakan secara resmi oleh 

“Sobat Mustafa”. Dalam pelaksaan program kerja dan kegiatan, wewenang 

secara penuh diberikan kepada pengurus masing-masing “Sobat Mustafa” 

wilayah dengan alur koordinasi terpusat pada “Sobat Mustafa” pusat atau 

Provinsi. Sehingga “Sobat Mustafa” wilayah memiliki kebebasan dalam 

rangka melaksanakan aktivitas-aktivitas politik sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat setempat. Berikut adalah data persebaran “Sobat Mustafa” 

wilayah yang telah mendeklarasikan diri secara resmi: 
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1. “Sobat Mustafa” Wilayah Bandar Lampung 

2. “Sobat Mustafa” Wilayah Lampung Timur  

3. “Sobat Mustafa” Wilayah Lampung Selatan  

4. “Sobat Mustafa” Wilayah Lampung Tengah  

5. “Sobat Mustafa” Wilayah Lampung Utara 

6. “Sobat Mustafa” Wilayah Lampung Barat 

7. “Sobat Mustafa” Wilayah Mesuji 

8.  “Sobat Mustafa” Wilayah Pesisir Barat 

9.  “Sobat Mustafa” Wilayah Pesawaran 

10. “Sobat Mustafa” Wilayah Pringsewu  

11. “Sobat Mustafa” Wilayah Tanggamus 

12. “Sobat Mustafa” Wilayah Way Kanan 

Terdapat tiga Kabupaten dan satu Kota di Provinsi Lampung yang belum 

mendeklarasikan berdirinya “Sobat Mustafa” secara resmi, yakni Kabupaten 

Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang Barat serta Kota Metro dengan 

alasan bahwa belum sempat untuk di deklarasikan secara resmi, namun 

secara kenggotaan sudah ada. 

 

 

4.3 Tujuan “Sobat Mustafa” 

Berdasarkan sejarah dan tujuan pembentukannya, tujuan pembentukan 

“Sobat Mustafa” adalah memunculkan ketokohan sosok Mustafa dan 

mendukung Mustafa maju dalam pemilihan Gubernur Lampung 2018. 



85 

 

 

4.4 Logo “Sobat Mustafa” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Logo “Sobat Mustafa” 

 

 

4.5 Makna Logo 

1. Gambar Mustafa dengan tangan terbuka menandakan bahwa Mustafa 

merupakan sosok yang terbuka terhadap berbagai masukan dari setiap 

elemen masyarakat 

2. Gambar kentongan menggambarkan identitas Mustafa yang terkenal 

sebagai Bupati ronda yang sukses meningkatkan keamanan di Kabupaten 

Lampung Tengah 

3. Kopiah bewarna hitam yang selalu dikenakan Mustafa mencirikan 

kepribadian Mustafa yang nasionalis 

4. Tulisan “Sobat Mustafa” berarti nama jelas identitas dari komunitas. 
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4.6 Struktur Organisasi “Sobat Mustafa” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketua Steering Committee 

Wahrul Fauzi Silalahi, SH., MH 

 

Penjaringan 

 

Pendataan 

 

Humas dan 

Kerjasama 

 

Publikasi 

Rizki Ari P. Ari Fishodiq Erwanto, S.TP Faisal Ahmad 

N 

Anggota 

1. Ahmad 

Syamsudin 

2. Hanif Mustafa 

 

Anggota 

1. Rina Intan 

Sari 

2. Saiful Anwar 

Anggota 

1. Agus 

Setiawan 

2. Temu Riadi  

 

Anggota 

1. Triyanto 

2. Nurhudiman 

 

Sekretaris Jenderal Steering Committee 

Imam Setiawan 

 

Sekretaris Jenderal  

Yondri, S.P 

Sumber : Dokumentasi “Sobat Mustafa” 

Bagan 3. Struktur Organisasi “Sobat Mustafa” 
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diambil 

kesimpulan bahwa: 

1. “Sobat Mustafa” melakukan aktivitas political branding melalui 

aktivitas pencitraan berbasis political advertising dan aktivitas 

pencitraan berbasis political public relations. Durasi pelaksanaan 

aktivitas ini terhitung sejak “Sobat Mustafa” mendeklarasikan secara 

resmi dukungannya kepada Mustafa pada 30 Maret 2017 hingga 

Desember 2017. Dengan berlandasakan pada konsep bauran pemasaran 

yang meliputi 4P (product, promotion, price dan juga place) proses 

yang dilakukan dapat berjalan dengan teratur. Selanjutnya adalah 

analisis peneliti terhadap strategi pemasaran yakni segmentasi, 

targeting dan positioning didapati bahwa hal tersebut mempunyai andil 

dan pengaruh dalam keberhasilan proses pembentukan citra Mustafa di 

mata konstituen.  

2. Citra Mustafa yang ditampilkan oleh “Sobat Mustafa” melalui aktivitas 

political branding merupakan citra yang telah disesuaikan dengan 

kondisi dan kebutuhan khalayak, kebutuhan ini didapat melalui strategi 
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segmentasi, targeting dan positioning. Citra diantaranya ialah citra 

religius, berjiwa sosial, intelektual serta memiliki kepedulian yang 

tinggi terhadap lingkungan. Aktivitas tersebut banyak mendapat respon 

yang positif dari masyarakat. hal ini terbukti dari hasil survei yang 

dirilis oleh lembaga survei rakata institute yang menunjukkan naiknya 

elektabilitas Mustafa dalam kurun waktu tersebut. Hal ini menandakan 

bahwa sosok Mustafa sudah lebih banyak dikenal oleh masyarakat 

dibandingkan sebelumnya. 

3. Publik yang heterogen dan luas serta keterbatasan jumlah anggota 

“Sobat Mustafa” menjadi kendala bagi “Sobat Mustafa” dalam 

menentukan aspek segmentasi, targeting dan positioning yang tepat 

yang juga mampu menjangkau setiap elemen di masyarakat. Sehingga 

dalam proses pelaksanaan political branding, tidak semua elemen 

masyarakat dapat tersegmen dan tertarget secara spesifik. Selain itu, 

proses pelaksanaan political branding “Sobat Mustafa” bersifat 

fleksibel terhadap kondisi masyarakat di lapangan. 
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6.2 Saran 

Berdasarkan hasil kesimpulan, maka saran yang dikemukakan ditujukan 

kepada pihak yang paling terkait dengan isi pembahasan, yaitu komunitas 

“Sobat Mustafa” sebagai perencana dan pelaksana kegiatan-kegiatan dan 

aktivitas kampanye politik.  

1. Durasi atau waktu yang dimiliki oleh “Sobat Mustafa” seharusnya mampu 

dimanfaatkan dengan baik, sehingga dampak dan efek yang tercipta 

dimasyarakat akan lebih besar dalam memahami konstruksi citra yang 

hendak dibangun oleh “Sobat Mustafa”. 

2. Variasi citra yang ditampilkan harus lebih beragam, terutama pada media 

political advertising yang sifatnya statis atau tidak bergerak. Hal ini 

dimaksudkan agar setiap elemen masyarakat memiliki tendensi dan 

ketertarikan tersendiri terhadap media yang ditampilkan sesuai dengan 

homofili yang dimiliki dan tidak terpaku pada beberapa gambar saja. 

3. Pemanfaatan sumber daya anggota harus mampu dimaksimalkan dengan 

baik. Penentuan skala prioritas sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan 

kecenderungan dukungan menjadi hal yang wajib diperhatikan. Agar 

nantinya kegiatan yang dilakukan mempunyai nilai kualitas dan juga 

kuantitas yang baik. 

 

Selanjutnya saran ditujukan kepada para peneliti yang berminat untuk 

melakukan penelitian mengenai kampanye politik dalam pemilihan 

umum. Saran-saran tersebut, yaitu:  
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a. Kepada tim kampanye politik, baik itu partai maupun non-partai perlu 

mengembangkan teknik-teknik kampanye alternatif yang kreatif dan 

dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat, 

sehingga biaya untuk kampanye politik tidak terbuang percuma. 

Selain itu perlu dikembangkan teknik-teknik kampanye yang sifatnya 

memberikan pendidikan politik untuk masyarakat. 

b. Melakukan penelitian tentang political branding yang dilakukan 

dalam masa kampanye pemilu secara resmi yang telah diatur oleh 

KPU. Dalam penelitian ini peneliti telah meneliti proses tahapan 

political branding yang dilakukan oleh sebuah komunitas politik 

sebelum masa kampanye pemilu berlaku. 
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