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ABSTRAK 
Tampilnya Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) 

sebagai incumbent pada Pemilihan Umum (Pemilu) 
Presiden Indonesia 2009 diperkirakan banyak 
pengamat saat itu akan bersaing ketat dengan 
kompetitornya, yaitu Megawati Sukarnoputri dan Jusuf 
Kalla. Ketatnya persaingan ini dipicu oleh keberpihakan 
media, khususnya televisi dalam membangun citra 
kepemimpinan tokoh-tokoh yang bertarung pada 
Pemilu presiden 2009 tersebut. SBY sangat menyadari 
bahwa dia tidak memiliki hubungan 'Iangsung' dengan 
media massa khususnya televisi dibandingkan kandidat 
lainnya. Bagaimana SBY memanfaatkan potensi 
personaliti dalam membangun citra 
kepemimpinannya?dan mengapa SBY mengangkat isu 
anti korupsi dalam kampanyenya?.Secara umum tujuan 
penelitian ini adalah untuk mengetahui secara 
mendalam dan menjelaskan tentang personaliti 
dankemampuan komunikasi politik Susilo Bambang 
Yudhoyono (SBY) dalam membangun citra dirinya 
sebagai seorang pemimpin danbagaimana Susilo 
Bambang Yudhoyono (SBY) 'memainkan' isu politik 
serta menggunakan media massa khususnya televisi 
dalam mempengaruhi opini publik pada Pemilu 
Presiden 2009. 

Teori dan model yang digunakan adalah 
pembangunan citra dalam pemasaran politik (political 
marketing).Untuk menjelaskan citra kepemimpinan 
SBY, penulis merujuk kepada Firmanzah (2007), yaitu 
penggunaan metode pemasaran untuk membantu 
politisi agar lebih efisien dan efektif dalam membangun 
hubungan dua arah dengan masyarakat. Hubungan ini 
diartikan secara lebih luas, dari kontak fisik selama 
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periode kampanye sampai dengan komunikasi tidak 
langsung melalui media massa. 

Adapun hasil yang diperoleh dalam penelitian ini 
adalah: (1) pemasaran politik yang menonjolkan 
karakter khas personaliti Susilo Bambang Yudhoyono 
(SBY) dengan penampilan santun, berwibawa, cerdas 
serta gagah,  ternyata mampu menciptakan citra 
'baik' yang berlebihan, akhirnya hal tersebut berhasil 
meningkatkan elektabilitas SBY di kalangan masyarakat 
pemilih; (2) penggunaan metode pemasaran politik 
oleh SBY dan tim suksesnya yang diadopsi dari 
metode pemasaran konvensional ternyata sangat 
efektif dalam membangun komunikasi politik SBY 
terhadap konstituennya serta menciptakan 'loyalitas' 
pemilih terhadap SBY; (3) pemilihan isu anti korupsi 
yang dikampanyekan SBY melalui pemberitaan di 
media massa terutama iklan di televisi ternyata mampu 
mempengaruhi opini publik dan ini memang senyawa 
dengan karakter televisi yang juga hyper reality. 
 
Kato kunci: Media dan pembangunan citra kepemimpinan. 
 

Pendahuluan 

Pada pemilihan umum (Pemilu) presiden 2009 

Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kembali 'bertarung' 

memperebutkan kursi presiden Republik Indonesia untuk 

masa jabatannya yang ke dua. Sebagai incumbent, SBY 

sebenarnya sudah memiliki banyak investasi politik (program 

kerakyatannya pada periode 2004-2009) yang bisa is gunakan 

sebagai modal untuk memenangkan pemilihan presiden ketika 

itu. Namun, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sangat sadar 

akan perlunya menjaga citra diri dihadapan rakyat dan juga 

sangat mempertimbangkan efisiensi dan pengaruh media 

dalam menjangkau masyarakat luas hingga keseluruh pelosok 

negara ini. 

Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam membangun 

citra dirinya memanfaatkan televisi karena dianggap paling 

tepat dan efektif dalam melakukan komunikasi politik karena 

daya jangkaunya luas dan mudah masuk dalam ingatan bawah 

sadar masyarakat Indonesia. Sehingga SBY melalui televisi dan 
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iklan politik yang diciptakan membangun secara massif citra 

diri dan popularitasnya. 

Menurut Kaid dan Holtz-Bacha dalam Danial (2009). Iklan 

politik televisi diartikan sebagai "moving image programming 

that is designed to promote the interest of a given party or 

individual". Perbedaan peran yang dimainkan iklan politik 

televisi di banyak negara, ditentukan oleh sejumlah variabel 

sistemik, antara lain sistem politik negara tersebut, sistem 

Pemilu, dan sistem penyiaran televisinya. Selain itu bagaimana 

pecan-pesanPemilu di desain untuk iklan politik juga sangat 

bergantung pada budaya politik negara bersangkutan. Karena 

itulah, setiap kajian tentang proses komunikasi politik dalam 

perspektif komparatif harus mempertimbangkan perbedaan-

perbedaan yang ada dalam struktur dan proses politik di tiap 

negara, budaya politik, dan sistem medianya (penyiaran). 

Berdasarkan variabel-variabel sistem itulah regulasi tentang 

iklan politik, peran televisi dalam Pemilu, dan pengaruh iklan 

politik di sebuah negara dapat ditafsirkan. 

Khusus untukPemilu presiden 2009 menurut penulis 

kemenangan yang diperolehi oleh Susilo Bambang Yudhoyono 

(SBY) sangatlah 'mengejutkan' karena mengalahkan calon 

presiden lainnya, yaitu Megawati Soekarno Putri mantan 

atasan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebanyak dua kali 

Pemilu presiden serta M. Jusuf Kalla mantan wakil presiden 

pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) periode 
2004-2009. 
 

Tabel. 1 Hasil Perolehan Suara Pemilu Presiden Indonesia 2009 
 

No. Nama Calon Presiden dan 
Wakil Presiden 

Jumlah Suara Persentase 

1. Megawati Soekarno Putri-      
     Prabowo Subianto 

32.548.105 26,79% 

2. Susilo Bambang  
     Yudhoyono-Boediono 

73.874.562 60,80% 

3. Jusuf Kalla-Wiranto 15.081.814 12.41% 
Jumlah Suara Sah 121.504.481 100% 

Sumber : Biro Hubungan Masyarakat KPU 
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Pemilu presiden dan wakil presiden 2009 hanya 

berlangsung satu putaran saja, SBY-Budionomemperoleh 

suara dukungan dari rakyat Indonesia di atas ketentuan 50% 

plus satu. Pemilu presiden 2009 tercatat 176.411.434 pemilih 

terdaftar atau 75,71% dari 233.004.147 penduduk Indonesia. 

Ketika diselenggarakan Pemilu presiden dan wakil presiden 

pada 08 Juli 2009, 68.88% dari suara yang masuk dinyatakan 

sah atau 121.504.481, sementara itu 6.479.174 atau 3,67% 

suara tidak sah. 

Pada Pemilu presiden Republik Indonesia2009 tersebut, 

Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memanfaatkan situasi 

politik, isu politik dan tema politik sebagai konten utama 

tampilannya di media massa, khususnya di televisi. Dalam 

komunikasi politiknya, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) 

berupaya membangun citra di hadapan rakyat dengan tampil 

dalam pemberitaan di media massa, beberapa isu utama yang 

diangkat dan dipasarkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono 

(SBY) melalui iklan politiknya dengan tema 'anti korupsi', 'SBY 

presidenku' dan 'lanjutkan'. Dengan strategi komunikasi 

politik yang terencana dengan baik melalui media massa 

mempermudah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menarik 

simpati rakyat. Setelah simpati rakyat sebagai pemilih berhasil 

diperoleh, popularitas Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) 

menjadi tinggi dan ini membantunya dalam perolehan suara 

dan akhirnya memenangkan Pemilu presiden. 
 

Tinjauan Pustaka 
Citra adalah suatu istilah baru yang menarik dan banyak 

didiskusikan saat ini oleh masyarakat umum dan akademisi. 
Citra adalah sesuatu yang tidak tampak oleh mata, akan tetapi 
memiliki eksistensi yang substansial; suatu persamaan atau 
representasi atau visualisasi. Oleh karena itu is bisa merujuk 
pada suatu representasi visual dari realitas seperti terlihat pada 
sebuah gambar; is bisa merujuk pada konsepsi mental, atau 
imajinatif dari seorang individu, peristiwa, lokasi atau objek 
(Fiske, 2000). 
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Menurut Rakhmat (2007), Citra merupakan gambaran 

yang mempunyai makna atau penilaian baik dan buruk. Selain 

itu citra merupakan gambaran tentang realitas dan tidak harus 

sesuai dengan realitas tersebut. Citra terbentuk berdasarkan 

pengetahuan dan informasi-informasi yang diterima seseorang 

yang cenderung mempengaruhi cara kita mengorganisasikan 

citra kita tentang lingkungan. 

Proses pembentukan citra pada akhirnya akan 

menghasilkan sikap, tanggapan, atau perilaku tertentu. 

Penelitian tentang citra memberi informasi untukmengevaluasi, 

memperbaiki, sehingga dapat menghasilkan daya tarik dan 

meningkatkan citra yang diinginkan. 

Rusadi Roslan (2007) mentakrifkan bahwa citra itu 

abstrak (intangible) dan tidak dapat diukur secara matematis 

tetapi wujudnya dapat dirasakan dari penilaian baik dan buruk. 

Biasanya landasan citra itu berakar dari nilai-nilai kepercayaan 

yang wujudnya diberikan kepada individual dan merupakan 

pandangan atau persepsi. Proses akumulasi dari amanah 

kepercayaan tersebut akan mengalami suatu proses cepat atau 

lambat untuk membentuk pendapat umum yang lebih luas 

yaitu sering dinamakan citra (image). 

Membangun citra sesuai dengan yang diharapkan 

bukanlah mudah dan dapat cepat dilaksanakan, Firmanzah 

(2007) mencoba membuat model bagaimana cara membangun 

citra seperti terlihat pada Tabel 2. 
Tabel 2. Membangun Citra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dalam Tabel 2 di atas terlihat bahwa semua hal yang 

secara sadar (intended) dan tidak sadar (unintended) dapat 

Aksi 

Secara Sadar 

Aksi 

TidakSecara Sadar 

Komunikasi  

Politik 

Identifikasi  

Sosial 

Pembelajaran  

Sosial 

 

Citra Terekam 
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merupakan konten dari komunikasi politik. intended action 

adalah semua hal yang terkait dengan aktivitas politik seperti 

jargon, program kerja, figur pemimpin dan simbolisasi yang 

ingin diciptakan yang secara sadar dibentuk dan disusun oleh 

komunikator politik. Namun tidak semua hal dapat dikawal 

oleh komunikator politik, terdapat banyak hal yang tidak 

sengaja dilakukan oleh seorang komunikator politik, tapi telah 

menjadi 'makanan' media massa. Inilah yang disebut dengan 

unintended action. 
Dalam proses pembangunan citra ini, masyarakat 

tidaklah pasif tetapi aktif Terdapat dua proses yang terjadi 
secara simultan dalam masyarakat, yaitu proses belajar sosial 
(social learning) dan identifikasi sosial (social identification). 
Dalam proses pembelajaran sosial, semua informasi yang 
terkadang samar dan bertolak belakang, diterima sekaligus 
dipelajari masyarakat. Proses belajar ini dapat terjadi melalui 
beberapa cara. Pertama, masyarakat melihat sumber dan siapa 
yang melakukan pemberitaan tersebut. Apakah dari lawan 
politik ataukah dari si individu atau komunikator politik yang 
bersangkutan? Kedua, masyarakat mencoba mengaduinformasi 
yang mereka dapati dengan semua informasi yang terdapat 
dalam fikiran mereka. Apakah terdapat hubungan dan 
konsistensi antara informasi yang tertanam dengan informasi 
baru? Kemudian, masyarakat melakukan identifikasi untuk 
menentukan apakah pemberitaan tersebut benar atau salah, 
objektif atau subjektif, tepat atau tidak tepat, baik secara 
rasional maupun emosional. 

Hasil dari proses pembelajaran dan identifikasi inilah 

yang akan tertanam dalam fikiran masing-masing individu 

yang nantinya menjadi citra, nama baik tentang seorang tokoh 

politik. Apabila kesimpulan setiap individu sesuai dengan apa 

yang terdapat dalam fikiran mereka selama ini, hal tersebut 

akan semakin memperkuat kesan yang mereka tangkap 

sebelumnya. Namun, sebaliknya apabila kesimpulan baru 

berlawanan dengan apa yang selama ini mereka yakini sebagai 

citra dan reputasi tokoh politik, mereka mulai mempertanyakan 
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keabsahan kedua citra tersebut. Mana yang akan mereka pilih 

tentunya akan sangat ditentukan oleh seberapa besar tingkat 

tertanamnya citra lama dan seberapa besar tekanan citra baru 

untuk diterima. Apabila setiap individu merasa bahwacitra 

lama yang lebih mereka yakini, mereka boieh menolak semua 

pemberitaan politik yang berlawanan dengan keyakinan 

mereka. Namun, ketika citralama tidak tertanam begitu kuat 

(mudah hilang dan luntur), goncangan sedikit tentang 

pemberitaan tokoh politik bersangkutan akan dapat dengan 

mudah menghapus semua citra yang terdapat dalam sistem 

keyakinan dan kognitif masyarakat. 
 

Metode 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

studi kasusyang bersifat evaluatif, yaitu satu kajian dengan 
meneliti  secara lebih mendalam  pada  segala  tingkatan   
(Yin, 2009, Iskandar, 2009). Sebagaimana dinyatakan Arief 
Subyantoro & FX Suwarto (2007) tujuan dari studi kasus adalah 
mengungkapkan fakta dalam hubungan sebab akibat, bersifat 
penyelidikan untuk mencari keterangan-keterangan apa 
penyebab terjadinya masalah dan bagaimana memecahkannya. 

Berdasarkan pada objek penelitian maka diuraikan 
data-data pokok yang dirasakan perlu untuk diteliti dalam 
memahami personaliti Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), 
pemasaran politik dan pencitraan dalam kampanyePemilu 
presiden. Oleh karena itu analisis dalam kajian ini mencakup 
beberapa bagian, yaitu 

Pertama, data yang berkaitan dengan latar belakang 
karir (track record) politik Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Data 
ini digunakan sebagai dasar untuk melihat personaliti Susilo 
Bambang Yudhoyono (SBY) di panggung politik Indonesia 

Kedua, data yang berkaitan dengan konsep dan strategi 
komunikasi politik. Data ini akan digunakan untuk melihat 
praktek komunikasi politik Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) 
ketika melakukan kampanyePemilu presiden Indonesia 2009 
yang lalu. 
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Ketiga, data yang berkaitan dengan pemasaran politik 
(political marketing). Data ini digunakan untuk melihat upaya 
Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bersama timnya dalam 
membangun citra terhadap para pemilih pada kampanyePemilu 
presiden Indonesia 2009. 

Informan dalam pengumpulan data pada penelitian ini 

adalah mereka yang telah melalui proses pemilihan. Proses 

pemilihan ini berasaskan pengalaman, kepakaran maupun 

pengetahuan mereka (Koentjaraningrat, 1997). Data yang 

bersumber dari dokumen dan buku akan  dianalisis dengan 

cara kualitatif, yaitu kajian yang menghasilkan prosedur analisis 

yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik (Moleong, 

2005). Masalah-masalah tersebut di atas dianalisis dengan 

menggunakan teori dan model pembangunan citra dalam 

pemasaran politik. 
 

Hasil Penelitian dan Pembahasan  
Personaliti dan Komunikasi Politik 
Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) 

Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) lahir di Desa Tremas, 

Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur, 

Indonesia pada 09 September Tahun 1949. Riwayat 

Pendidikannya Sekolah Rakyat (SR Gadjahmada), Sekolah 

Menengah Pertama Negeri (SMPN Pacitan), Sekolah Menengah 

Atas Negeri (SMAN Pacitan) dan Lulus Akademi Angkatan 

Bersenjata Republik Indonesia (AKABRI) Tahun 1973, mengikuti 

pendidikan militer di Institute Airborne and Ranger di Fort 

Benning, Georgia, Amerika Serikat. 

Memulai karir militer pada Tonpan Yonif Linud 330 

Kostrad sebagai Komandan Peleton III Tahun 1974 dan 

mengakhiri karir militer sebagai Kepala Staf Teritorial (Kaster) 

ABRI Tahun 1999 dengan pangkat Letnan Jenderal. Prestasi 

politik Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dimulai pada 23 

Oktober Tahun 1999, ketika is memutuskan pensiun dari militer 

karena menerima tawaran Presiden Abdurrahman Wahid 

sebagai Menteri Pertambangan dan Energi. Kemudian semasa 
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pemerintahan Presiden Megawati is dipercayai menjadi 

Menteri Kordinator Bidang Politik dan Keamanan pada 10 

Agustus 2001. 
Karena tidak sejalan dengan kebijakan politik Presiden 

Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengundurkan 
diri dari menteri pada 11 Maret 2004 dan kemudian mendirikan 
partai Demokrat. Berpasangan dengan Jusuf Kalla (SBY-JK) 
memenangkan Pemilu presiden 2004 dengan dua putaran. Pada 
Pemilu presiden 2009 SBY kembali mencalonkan diri menjadi 
presiden Republik Indonesia untuk masa jabatan kedua dan 
berpasangan dengan Prof. Dr. Boediono yang akhirnya kembali 
memenangkan Pemilu presiden dengan hanya satu putaran. 

Mengutip pendapat Nimmo (2005), bahwa komunikator 
politik juga adalah orang yang bercita-cita untuk memegang 
jabatan pemerintahan dan aktivitasnya harus dan memang 
berkomunikasi tentang politik.Kita menamakan calon 
pemegang mandat itu politisi, tak peduli apakah mereka 
dipilih, ditunjuk atau orang karir dan tidak melihat profesi itu 
apakah eksekutif, legislatif atau yudikatif. 

Berdasarkan pendapat Nimmo tersebut, Susilo Bambang 
Yudhoyono (SBY) merupakan seorang komunikator politik yang 
handal, ini dibuktikan dengan rekam jejaknya di pemerintahan 
terutama setelah reformasi politik tahun 1998, dimulai dari 
Presiden B. J. Habiebie, Presiden Abdurrahman Wahid, dan 
Presiden Megawati Soekarnoputri, SBY selalu mendapatkan 
kedudukan penting dalam pemerintahan. 

Kehebatan komunikasi politik dan personaliti Susilo 
Bambang Yudhoyono (SBY) kembali terlihat ketika dia 
membuat keputusan yang mengejutkan bangsa Indonesia 
dengan pernyataan politik mengundurkan diri dari kabinet 
presiden Megawati, strategi pengunduran diri ini menarik 
simpati rakyat Indonesia karena opini masyarakat menilai 
bahwa Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah 'dizalimi' oleh 
presiden Megawati ketika itu.

1
 

                                                     
1
  Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengundurkan din pada 11 

Maret 2004 dari jabatan Menteri Koordinator Bidang Politik dan 
Keamanan (Menkopolkam) di zaman pemerintahan Megawati 
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Berdasarkan berbagai hasil survey, Pemilupresiden 

Indonesia 2009, kualitas personal calon presiden diukur secara 

sederhana, yaitu dibatasi hanya pada tingkat kesukaan terhadap 

masing-masing calon (label 3).Data yang diperoleh bahwa SBY 

adalah tokoh yang disukai dengan nilai paling tinggi. 
 

Tabel 3 

Statistik Deskriptif Kesukaan terhadap Tokoh Partai, April 2009 

(Dalam Skala 10:1 = sangat tidak suka, 10 = sangat suka) 

Nama Bakal Calon Presiden 

2009 

Mean Study 

Deviation 

Susilo Bambang Yudhoyono  

(Partai Demokrat) 

8,03 2,067 

Megawati Soekarno Putri  

(Partai PDI Perjuangan) 

6,17 2,366 

M. Jusuf Kalla (Partai Golkar) 6,00 2,207 

Prabowo Subianto (Partai Gerindra) 5,61 2,240 

Wiranto (Partai Hanura) 5,45 2,158 

Amien Rais (Partai PAN) 4,99 2,200 

Soetrisno Bachir (Partai PAN) 4,41 2,160 

Muhaimin Iskandar (Partai PKB) 4,30 2,211 

Suryadharma All (Partai PPP) 4,05 2,252 

Hidayat Nur Wahid (Partai PKS) 5,12 2,480 

Tifatul Sembiring (Partai PKS) Si tuber: 4,20 2,369 

 
Sumber : Kuasa Rakyat: Analisis tentang Perilaku Memilih dalam 

Pemilihan Legislatif dan Presiden Indonesia Pasca-Orde Baru, Juni. 
2012 

 

Pada kampanye Pemilu presiden Republik Indonesia 
2009, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) disukai masyarakat 
karena citra yang dibangun oleh iklan politik yang sangat 
massif sehingga dalam pikiran masyarakat Indonesia muncul 
penilaian tentang personaliti Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) 
sebagai calon presiden yang gagah, selalu berpakaian rapi, dan 
                                                                                                    

Soekarnoputri dengan alasan tidak sependapat lagi dengan 
presiden ketika itu. 
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menggambarkan pemimpin yang tegas, tangguh dan cerdas, 
yang kemudian menjadi bahan pertimbangan dan sekaligus 
rujukan dalam menentukan suara pada Pemilu presiden tahun 
2009. 

Hasil diskusi dengan Direktur Lembaga Survei Indonesia 
(LSI), DR. Kuskrido Ambardi beliau mengatakan bahwa 
berdasarkan pengalaman sebelumnya, hubungan antara 
tingkat kesukaan dengan seorang tokoh atau calon presiden 
dengan dimensi-dimensi lainnya seperti kompetensi dan 
integritas, sangat tinggi, oleh karena itu beliau menilai validitas 
dan reabilitas jika kualitas personal calon presiden secara lebih 
sederhana diukur hanya dari indikator tingkat kesukaan.

2
 

Untuk komunikasi politik dengan menggunakan bahasa 

tubuh (body language) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) 

sangat sempurna, seperti penilaian yang diberikan oleh Antar 

Venus, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu adalah orang 

yang sangat memperhatikan penampilan, sangat peduli dengan 

pencitraan diri, dan sangat berhati-hati dengan kesan ke atas 

fikiran (impression) yang diterima audiens, Susilo Bambang 

Yudhoyono (SBY) juga sangat sensitif dengan apa yang 

dibicarakan orang lain tentang dirinya, dia selalu ingin tampil 

baik, makanya semua penampilan di hadapan khalayak Susilo 

Bambang Yudhoyono (SBY) itu terlihat bagus, mengesankan. 

Mulai dari tutur katanya yang sistematik, pemilihan katanya 

yang bagus, gerak, gestur tangan,  posisi badan, dan 

sebagainya, semuanya dibuat sempurna. Bagi Susilo Bambang 

Yudhoyono (SBY) semua itu sangat penting dan disisi lain 

masyarakat Indonesia juga memerlukankan pemimpin yang  

unya penampilan fisik menarik dan berwibawa
3
. 

Di sisi lain, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga disukai 
masyarakat ketika memutuskan Prof. Dr. Boediono sebagai calon 
wakil presiden untuknya, seperti yang disampaikan Albert 
Yaputra "ketika SBY memilih 'netral' untuk calon wakilnya, tidak 
                                                     
2
  Wawancara dengan Kuskrido Ambardi, 19 April 2013 di 

Yogyakarta, Jawa Tengah, Indonesia. 
3
  Wawancara dengan Antar Venus pakar Komunikasi Politik dari 

Universitas Padjajaran, 17 Maret 2012 di Bandung, Jawa Barat. 
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mengambil dari salah satu partai koalisi yang mendukung 
pencalonannya, ternyata simpati masyarakat terhadap kaum 
profesional (Boediono) kita ketahui sangat baik, akhirnya 
keputusan tersebut berhasil menarik suara

4
. 

Untuk meneguhkan citra positif tentang personalitinya 
pada opini publik, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di samping 
menggunakan media massa, is juga membangun hubungan 
dengan pekerja-pekerja media (media relations) dengan cara 
menyediakan waktu untuk memberikan informasi kepada 
pekerja media melalui konferensi pers dan dalam konferensi 
pers juga diberikan press realese untuk mempermudah dalam 
memberikan berita kepada para wartawan. 
 
Isu Anti Korupsi,Iklan Politik dan Opini Publik dalam 
Pencitraan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada Pemilu 
Presiden 2009 

Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bersama tim 

kampanyenya memilih isu anti korupsi sebagai isu utama untuk 

kampanye politiknya, ide ini sudah dipersiapkan jauh hari 

sebelum kampanyePemilu presiden Republik Indonesia 2009, 

seperti analisa dari hasil wawancara dan diskusi penulis dengan 

Effendi Gazali. Ada tiga hal penting yang menjadi pertimbangan 

utama untuk isu dalamkomunikasi politik SBY pada masyarakat 

Indonesia ketika itu, pertama pada Pemilu presiden Indonesia 

2009 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) harus memilih sebuah 

isu yang sifatnya messo, turunan dari isu makroyaitu 'bersama 

kita bisa!" tema kampanye ini digunakan oleh Susilo Bambang 

Yudhoyono (SBY) pada kampanyePemilu presiden 2004. Pada 

Pemilu presiden tahun 2009 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) 

menurunkan lagi isu tersebut yang sifatnya messo, dia ingin 

memposisikan dirinya dan partainya dalam konteks kehidupan 

mereka yang "bersih" (tidak korup) dan untuk mengatakan 

"tidak pada korupsi" kira- kira seperi itu pada bagian messonya. 

Jadi, pada bagian itu dia tempatkan dirinya pada positioning 

                                                     
4
  Wawancara dengan Albert Yaputra, Anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) Fraksi Partai Demokrat, 30 
November 2012 di Jakarta 
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yang sangat baik. Kedua, isu tersebut sangat laku dijual karena 

seperti diketahui masyarakat Indonesia bahwa di penghujung 

tahun 2008 menjelang 2009 sudah tersebar isu-isu anggota 

parlemen (DPR-RI) menerima cek perjalananwalaupun belum 

sampai ditindak lanjuti, dengan pengakuan Agus Condro dari 

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), banyaknya 

pejabat-pejabat yang dapat uang gratifikasi (hadiah) dan lain-

lain menindak lanjuti isu yang makro dianggap sangat tepat. 

ketiga yang penting mungkin kenapa isu "katakan tidak pada 

korupsi" itu dipilih oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dia 

berharap bahwa pada saatnya nanti ketika di suarakan isu anti 

korupsiini diharapkan akan selalu melekat pada partai 

demokrat yang dia dirikan
5
. 

Pendapat Effendi Gazali diperkuat oleh Eko Harry 
Suprapto, bahwa pada awal tahun 2009 masyarakat Indonesia 
masih semangat sekali untuk memberantas korupsi, apalagi 
pemerintahan sebelum Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak 
terlepas dari masalah-masalah korupsi misalnya tidak 
terpilihnya Megawati Soekarno Puteri menjadi presiden dan 
jatuhnya Abdurrahman Wahid sangat jelas lekat dengan 
aroma-aroma yang menjurus ketuduhan korupsi. Megawati 
Soekarnoputri menjadi presiden dianggap membuat kebijakan 
menjual kekayaan Negara. Kasus ini tentu dipakai sebagai 
pesan politik yang ampuh dan masyarakat menganggap bahwa 
dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melakukan 
pemberantasan korupsi diharapkan negara bisa lebih baik dan 
lebih makmur

6
. 

Sebagai peserta incumbent Susilo Bambang Yudhoyono 

(SBY) pada Pemilu presiden Indonesia 2009.Setelah ditetapkan 

sebagai talon presiden untuk periode 2009 - 2014 oleh Komisi 

Pemilihan Umum (KPU), pasangan Susilo Bambang Yudhoyono 

(SBY) - Boediono mulai mempromosikan diri melalui iklan 

                                                     
5
  Wawancara dengan Effendi Gazali, pakar komunikasi politik dari 

Universitas Indonesia, 04 April 2012 di Pekanbaru, Riau. 
6
  Wawancara dengan Eko Harry Suprapto, Pakar Komunikasi Politik 

dari Universitas Taruma Negara, 16 Maret 2012 di Bandung, Jawa 

Barat. 
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politik. Televisi merupakan media massa yang paling dominan 

digunakan untuk pemasangan iklan mereka, hal ini dilakukan 

dengan pertimbangan bahwa televisi yang dianggap paling 

efektif karena pemilih loyal di pelosok Indonesia lebih suka 

mencari informasi melalui televisi dibandingkan dengan media 

massa lainnya. 

Untuk Iklan politik, ada beberapa versi yang khusus 

diproduksi oleh tim kampanye Susilo Bambang Yudhoyono 

(SBY) untuk keperluan Pemilu presiden Indonesia 2009, yaitu: 
1. Berantas Korupsi, Ekonomi Maju 
2. SBY Presidenku 
3. Lanjutkan 
 

Penggunaan iklan politik di televisi memberikan kelebihan 
dibandingkan hanya menggunakan iklan di media cetak, 
penambahan efek suara dan gambar mampu memunculkan 
emosi dari khalayak, dan pesan yang disampaikan dapat 
diberikan dengan lengkap karena dukungan suara dan gambar 
(Fills, 1999) penayangan iklan politik di televisi memiliki 
keunggulan dibandingkan dengan pemasangan iklan politik 
pada surat kabar. 

Di samping iklan politik televisi yang telah di desain 
sangat komunikatif untuk meyakinkan pemilih, SBY juga 
berhasil memanfaatkan posisinya sebagai incumbent, seperti 
yang dikatakan Ulil Abshar Abdalla "keunggulan SBY waktu 
kampanyePemilu presiden, pertama karena dia diuntungkan 
sebagai incumbent, selalu setiap incumbent itu punya 
keuntungan politik yang tidak dipunyai oleh pesaingnya. 
letapi lebih dari itu, SBY menang sangat mutlak satu putaran 
dan suara yang dia peroleh itu sangat tinggi, yaitu 60% lebih. 
SBY diuntungkan karena berhasil mengkomunikasikan kepada 
inasyarakat tentang keberhasilan pemerintahannya pada 
periode pertama (2004-2009)

7
. 

                                                     
7
 Wawancara dengan Ulil Abshar Abdalla, Ketua Bidang 

Pengembangan dan Penelitian Parti Demokrat, 28 Agustus 2013 

di Jakarta. 
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Untuk menyampaikan keberhasilannya pada periode 

pemerintahan (2004-2009) SBY sadar betul bahwa peran penting 

media khususnya televisi dalam menentukan kesuksesannya 

padaPemilu presiden 2009. Berita yang ditayangkan media 

mungkin tidak akan menentukan kemenangannya menjadi 

presiden Republik Indonesia,tapi SBYsadar bahwa diatidak akan 

dapat memenangkan pertarungan tersebut tanpa dukungan 

media massa. Akhirnya SBY memperkuat tim kampanye media 

yang memastikan pemberitaan media memberi implikasi positif 

kepada dirinya, khususnya pemberitaan tentang keberhasilan 

pemberantasan kasus-kasus korupsi ketika itu. 
 

Kesimpulan 

Pemasaran politik yang dilakukan Susilo Bambang 

Yudhoyono (SBY) pada Pemilu presiden 2009 dengan 

menciptakan citrabahwa beliau masih calon terbaik 

dibandingkan dengan calon-calon presiden lainnya dengan 

pencitraan sebagai seorang pemimpin yang berwibawa, sabar, 

dan tegas dalam memberantas korupsi ternyata sangat efektif 

untuk memenangkan Pemilu presiden 2009. 
Jika diidentifikasi bentuk-bentuk kampanye yang 

dilakukan oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bersama 
tim suksesnya dengan menggunakan pendekatan pemasaran 
politik, ada 3 (tiga) model pemasaran politik yang digunakan, 
yaitu: (1) Hubungan Masyarakat (Public relations); (2) Periklanan 
(advertising); (3) komunikator politik profesional . 

Dengan dipilihnya isu anti korupsi, opini publik menjadi 
positif terhadap partai demokrat dan Susilo Bambang 
Yudhoyono (SBY) sehingga harapan masyarakat Indonesia 
sangat besar untuk pemberantasan korupsi dapat terwujud jika 
partai demokrat berkuasa di DPR dan Susilo Bambang 
Yudhoyono (SBY) kembali memimpin atau menjadi presiden 
Republik Indonesia untuk kali kedua. 
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