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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Preferensi politik pemilih sangat ditentukan oleh unsur-unsur pilihan baik 

yang rasional, tampak tidak rasional, detail penampilan, dan bahkan nada suara 

yang tampaknya remeh (Needham dan Smith, 2015). Kekuatan kontekstual yang 

meliputi persaingan elit, kemampuan bermusyawarah, mengemukakan pendapat 

dan mengkomunikasikan keahlian individu dalam suatu bidang ditampilkan 

sebagai atribut politisi untuk menarik keputusan pemilih (Druckman, 2004). 

Kekuatan kontekstual seringkali disampaikan secara simbolis dengan penanda 

yang mengangkat budaya dimana pasar pemilih berada,sebagai detail heuristik 

dalam membangun merek politik, termasuk dalam mengangkat isi pesan para 

politisi (Susila dkk., 2019). Konteks-konteks historis, masalah etika, dan 

perspektif budaya dibangun secara implisit oleh politisi, yang nantinya akan 

diterjemahkan dan dipahami calon pemilih sebagai sebuah merek yang layak 

untuk dibeli (Schroeder, 2009; Speed dkk., 2015). Pesan simbolik dibangun 

sebagai cara berkomunikasi yang seksama dalam menyampaikan merek dan citra 

diri di bidang pemasaran politik, terlebih lagi untuk disampaikan kepada calon 

pemilih dengan literasi politik yang terbatas.   

Politisi memanfaatkan media tidak hanya untuk berbagi informasi dan 

mengkampanyekan demokrasi secara umum, lebih dari itu mereka menggunakan 

gerakan simbolik di media untuk memasarkan produk dan pandangan politik yang 

mereka usung (DePaula dkk., 2018). Melalui struktur simbolik itu masyarakat 

bukan hanya mendapatkan wawasan tentang politik, namun juga memperoleh 
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gambaran mengenai figur politisi atau partai politik yang menjadi preferensi untuk 

dipilih. Dalam demokrasi modern, strategi membangun citra politik secara cermat 

bahkan dapat menciptakan efek terhadap persepsi masyarakat tentang siapa di sini 

yang secara simbolis mewakili karakter protagonis atau antagonis, siapa yang 

menyimbolkan masyarakat bersahaja, atau siapa yang mewakili kaum intelek 

(Patrón-Galindo, 2004). Karena bagaimanapun, dengan suara dan orang yang 

sama, preferensi pendengar bisa jadi akan berbeda  ketika kekuatan yang bersifat 

asosiatif dimunculkan dalam porsi yang berbeda pada suara itu (Kuehnl dan 

Mantau, 2003). Telaah dan persepsi terhadap kekuatan simbolis yang dibangun 

pemasar politik ini kemudian akan mendorong segmen-segmen tertentu, sebagai 

contohnya segmen masyarakat dengan literasi politik terbatas, untuk memutuskan 

preferensi politik mana yang mereka pilih.  

Sebagai demokrasi yang masihmudasejak masa transisi politik atau jatuhnya 

rezim Soeharto (Hill, 2003), masyarakat arus bawah dengan keterbatasan literasi 

politik, jamak ditemuidan menjadi kendala sekaligus tantangan bagidemokrasi 

Indonesia. Keterbatasan litarasi politik masyarakat mengembangkan ide kandidat 

danmesin partai untuk secara tajam mata mempropagandakan isu-isu populer, 

kompleksitas sistem pemilu, bahkan pengendalian persebaran berita palsu yang 

memanfaatkan mitos sebagai sebuah narasi di masa kampanye (Ulfah dan Barry, 

2019; Sebastian, 2004; Tapsell, 2018). Pada masyarakat majemuk dengan tingkat 

pemahaman politik yang berbeda-beda, strategi penyampaian isu-isu secara 

efektif sangat krusial terhadap perilaku dan pola partisipasi politik (Susila dkk., 

2019). Bagi kandidat, strategi komunikasi pemasaran menekankan pentingnya 

menjangkau khalayak sasaran melalui pesan yang koheren, salah satunya 

dibangun melalui narasi simbolik yang mudah dikenali dan dipahami, terlebih lagi 
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bagi kelompok arus bawah dengan literasi politik kurang kuat (Susila dkk., 2015). 

Melalui narasi simbolik,realitas masyarakat diciptakandengan memunculkan 

makna sosial yang mempresentasikan gerakan, tanda, bahasa, ekspresi wajah dan 

unsur-unsur simbolis lainnya (O'sullivan dkk., 1994). 

Dalam ruang lingkup yang lebih sempit, yang menjangkau kelompok 

masyarakat eksklusif, retorisme dan gerak simbolis tidak dapat dipisahkan dari 

proses pemasaran politik sebagai proses formal dan propaganda kepada kelompok 

akar rumput (Butler dan Harris, 2009). Serikat pekerja, kelompok pegiat seni, atau 

komunitas pengusaha kecil, meskipun tidak terjun secara langsung dalam politik 

praktis, memiliki sejarah panjang dan afiliasi langsung dengan partai politik 

besar,serta memiliki dampak politik yang amat potensial (Servaes dkk., 1996). 

Kelompok akar rumput mempertahankan karakteristikyang mewakili sikap 

mereka: baik itu relijius, tradisional,etos kerja tinggi,maupunbesejarah,yang telah 

terjadi dari rezim ke rezim, sehingga komunikasi yang cakapdengan mengangkat 

karakteristik tersebut melalui simbol-simbol akan selalu menjadi 

terobosanmujarab dalam seni pemasaran politik. 

Kelompok akar rumput Kota Surakarta adalah satu dari banyak cerminan 

kemajemukan dan puspawarna literasi politik Indonesia yang menarik untuk 

dikaji, terutama mengenai bagaimana cara mereka memandang kompleksitas 

melalui pesan dan merek politik pada kandidat. Begitu pula sebaliknya, menarik 

pula untuk melihat bagaimana politisi mencap diri sendiri sebagai suatu merek 

yang mengandung rangkaian cerita, nilai, keyakinan, dan janji yang berasosiasi 

dan dapat diterimakelompok arus bawah. Sebuahmerek lebih dari sekedar logo, 

karena sebuah merek seperti yang dikonseptualisasikan Knox (2004), juga 

mencakup “berbagai cerita dan mitos yang sesuai dengan kehidupan suatu 
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kelompok masyarakat, kesesuaian yang memberikan nilai tambah pada merek itu 

sendiri.Masyarakat akar rumput Kota Surakarta menggambarkan keterwakilan 

nilai-nilai sejarah, kebudayaan, dan etnisitas yang kental, dimana objek lebih dari 

sekedar objek semata, namun objek yang mengandung makna di dalamnya 

(Prasetya, 2013). Nilai-nilai inilah yang potensial untuk dikukuhkan sebagai 

konstruksi pembangun citradiri politisi daerah. Pilkada Surakarta menjadi 

momentum yang tepat untuk mengukur sudut pandang kelompok akar rumput 

terhadap proses demokrasi dan cara pemasar politik membangun merek melalui 

simbol-simbol yang merepresentasikan nilai-nilai khas masyarakat Kota 

Surakarta. 

Merekyang terbentuk salah satunya melaluiekspresi simbolis oleh kandidat, 

serta memperhatikan urgensinya terhadap kondisi masyarakat akar rumput Kota 

Surakarta dengan kemajemukan literasi politik mengarahkan penelitian ini untuk 

menyusun gagasan berjudul “Ekspresi Simbolis dan Citra Merek Kandidat: 

Partisipasi Kolektif KelompokAkar Rumput dalam Pilkada Kota Surakarta". 

Penelitian ini membingkai sebuah kerangka kerja untuk pemahaman mendalam 

mengenai unsur-unsur simbolis yang dipandang dan melandasi kepercayaan 

kelompok arus bawah atau grassroot, serta bagaimana merek budaya politik yang 

munculdalam sebuah momen Pemilihan Kepala Daerah di Kota Surakarta 

dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan sikap politik. 

Penelitian ini melihat konstruksi simbolis dan citra merek politik diasosiasikan 

dengan nilai-nilai yang mendorong sebuah konsensus, yang membentuk perilaku 

demokrasi secara kolektif dari kelompok masyarakat tertentu. Penelitian ini 

melihat, pertama mengenai bagaimana kelompok akar rumput perkotaan secara 

aklamasi menyikapi bahkan hingga mengarahkan preferensi mereka dengan 
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adanya merek politik yang disampaikan melalui pesan-pesan simbolis. Kedua dan 

sebaliknya, mengenai bagaimana simbol-simbol ituterbangun sebagai sebuah citra 

ataumerek politikpada kandidat yang nantinya akan dapat dicerna dengan baik 

oleh kelompok masyarakat akar rumput dalam konteks kampanye Pemilihan 

Kepala Daerah Kota Surakarta Tahun 2020. 

B. Perumusan Masalah 

Sejalan dengan uraian yang ditulis pada latar belakang, untuk melandasi 

penyusunan penelitian dengan kaidah ilmiah yang objektif dan komprehensif 

maka perumusan masalah diuraikan ke dalam pertanyaan-pertanyaan pokok yaitu: 

1. Apa sajaekspresi simbolis yangditampilkankandidat pada kampanye 

Pemilihan Kepala Daerah Kota Surakarta? 

2. Apa saja Citramerek politik yang muncul pada masa kampanye Pemilihan 

Kepala Daerah Kota Surakarta? 

3. BagaimanaCitramerek politik yang terbentuk dari ekspresi 

simbolismembentuk sikap politik kolektif kelompok akar rumput 

perkotaan? 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian mengenai perspektif masyarakat akar rumput pada pesta 

demokrasi regional daerah Kota Surakarta yang didorong olehekspresi simbolis 

dan citramerek politik politisi bertujuan untuk: 

1. Menguraikan bentuk ekspresi simbolis yang ditampilkan kandidat pada 

kampanye Pemilihan Kepala Daerah Kota Surakarta; 
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2. Menguraikan citramerek politik yang muncul di masa kampanye Pemilihan 

Kepala Daerah Kota Surakarta; 

3. Mengeksplorasi sikap politik kolektif kelompok akar rumput dalam 

kampanye Pemilihan Kepala Daerah Kota Surakarta. 

D. Manfaat Penelitian 

Perumusan masalah dan penetapan tujuan yang jelas mengarahkan 

penelitian ini dalam menghasilkan manfaat dan kontribusi. Manfaat dan 

kontribusi penelitian ini diantaranya adalah: 

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberi pemahaman yang komprehensif 

bagi dunia akademik maupun masyarakat tentang citra politik terutama yang 

terbangun secara spesifik melalui ekspresi simbolis, serta melihat dari sudut 

pandang kelompok akar rumput perkotaan terhadap fenomena tersebut. 

2. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan, acuan, dan 

rekomendasi akademis baik bagi politisi maupun masyarakat akar rumput 

tentang proses kampanye demokrasi ruang lingkup regional, yaitu 

Pemilihan Kepala Daerah. 

E. Sistematika Penelitian 

Penelitian disusun dalam sebuah sistematika untuk lebih memudahkan 

pembahasan dan memberikan uraian yang lebih rinci dan terarah. Tesis ini 

disusun mengacu pada Pedoman Penulisan Tesis Sekolah Pascasarjana 

Universitas Muhammadiyah Surakarta yang terdiri dari lima bab utama, diuraikan 

ke dalam subbab dengan sistematika sebagai berikut: 
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Bagian Awal : Bagian awal tesis terdiri dari halaman sampul, halaman 

persetujuan dosen pembimbing tesis, halaman pengesahan, 

halaman pernyataan keaslian tesis, abstrak, kata pengantar, 

daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar. 

Bagian Utama : Isi tesis disajikan dalam beberapa bab yang memuat deskripsi 

yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Adapun 

bagian utama dari tesis ini meliputi: 

Bab I  Pendahuluan 

  Pendahuluan berisi tentang konsep mengenai gambaran 

umum yang akan dibahas dalam penulisan tesis seperti latar 

belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, dan sistematika penulisan.  

Bab II  Tinjauan Pustaka 

  Bab ini menguraikan tentang teri-teori dan referensi yang 

digunakan dalam membahas permasalahan terkait dengan 

topik tesis, diantaranya konsep dasar pemasaran, strategi 

pemasaran, teori tentang citramerek, branding, preferensi 

konsumen, konsep dasar simbol, aspek-aspek pembentuk 

komunikasi simbolis,  dan kerangka penelitian. 

Bab III  Metodologi Penelitian 

  Metodologi penelitian menjelaskan langkah-langkah peneliti 

dalam melaksanakan setiap proses penelitian mulai dari 
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penentuan objek, informan, pengumpulan data, pengujian 

data, hingga pada analisis data. Bagian ini mendeskripsikan 

jenis penelitian yang dilaksanakan, pendekatan yang 

digunakan, dan detail mengenai teknik penyusunan. 

Bab IV  Hasil Penelitian dan Pembahasan 

  Secara garis besar hasil penelitian dan pembahasan menjawab 

pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan dalam rumusan 

masalah. Bab ini akan menjabarkan kondisi faktual yang 

menjadi temuan lapangan dan hasil sinkronisasi dengan 

kajian-kajian pustaka yang melandasi.  

Bab V  Kesimpulan dan Rekomendasi 

  Bagian ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan 

pembahasan, saran, implikasi penelitian, dan rekomendasi 

utnuk penelitian lanjutan. Kesimpulan ditarik dari hasil 

analisis data dan pembahasan penelitian. Sementara 

rekomendasi penelitian berisi bernyataan mengenai hal-hal 

yang harus dilakukan berdasarkan kekurangan dan kelemahan 

tesis. 


