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BAB IV 

IMPRESSION MANAGEMENT DALAM INSTAGRAM @JOKOWI 

 

Ir. H. Joko Widodo atau yang akrab di telinga masyarakat adalah Jokowi 

(kelahiran 21 Juni 1961 di Surakarta, Jawa tengah) adalah Presiden ke -7 

Indonesia yang mulai menjabat sejak 20 Oktober 2014. Beliau sebelumnya 

terpilih pada periode pertama bersama Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla 

dalam Pemilu Presiden 2014 dan kemudian kembali terpilih bersama wakil 

pesiden yang kali ini berbeda ialah Ma’aruf Amin dalam Pemilu Serentak 

2019. Sebelumya Jokowi pernah menjabat menjadi Gubernur DKI Jakarta 

sejak 15 Oktober 2012-16 Oktober 2014 dengan didampingi Wakil Gubernur 

Basuki Tjhaja Purnama atau sering kita sapa Ahok. Jokowi juga pernah 

menjabat menjadi Walikota Solo. 

Jokowi merupakan presiden pertama Indonesia yang cukup aktif dalam 

pemanfaatan media sosial dalam menunjukan kegiatannya atau kinerjanya 

selama ini. Melalui Instagram contohnya, Jokowi tidak jarang mengunggah 

foto atau video-video yang menunjukan ke masyarakat tentang prestasinya atau 

hanya sekedar kegiatan kepresidenannya. Instagram @Jokowi mulai 

diperkenalkan sebagai akun yang sudah terverivikasi centang biru pada tahun 

2016. Kurang lebih setelah satu jam diperkenalkan, akun orang nomor satu 

Indonesia ini memiliki 190.000 followers (KompasTekno). Jokowi seolah sadar 

bahwa impression management adalah penting baginya, tidak hanya narsisme 

belaka. 

Pada bab ini, akan dipaparkan hasil penelitian analisis data yang sudah di 

teliti sebelumnya oleh penulis. Semua konten dari Instagram @Jokowi mulai 

dari tanggal 1 Maret-13 April akan ditampilkan dan dianalisis sesuai dengan 

bagaimana Instagram sebagai media impresion management akun @Jokowi. 

Penelitian ini, penulis akan mengunakan jenis penelitian kualitatif dengan 

pendekatan deskriptif. Oleh karena itu penulis akan menjelaskan, menguraikan 

dan menggambarkan data yang telah diperoleh oleh penulis. Penulis melakukan 
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analisis data berupa konten-konten baik itu foto atau video yang terdapat dalam 

akun Instagram @Jokowi dalam menghadapi hoax yang meningkat pada 

menjelang pesta demokrasi Indonesia Pilpres 17 April 2019.  

Data-data berupa konten diperoleh penulis dari akun Instagram @Jokowi, 

akan dianalisis dengan menggunakan Teori Impression Management yang 

dikembangkan oleh Erving Goffman (1959) dan dipaparkan dalam bukunya 

yang berjudul “The Presentational of Self in Everyday Life”. Dijelaskan dalam 

bukunya, Impression Mangaement atau manajemen kesan merupakan bagian 

dari teori dramaturgi. Dalam dramaturgi Erving Goffman, individu erat 

kaitannya dengan sebuah permainan drama, dimana aktor pelakunya dibentuk 

oleh lingkungan dan target penontonnya.  

Jones dan Pittman kemudian mengembangkan klasifikasi dengan 

bertujuan menangkap prilaku pengelolaan kesan yang luas dan yang telah 

diteliti pada penelitian-penelitian sebelumnya. Menurut Jones dan Pittman 

sebenarnya setiap individu pasti menggunakan lima taktik dari impresion 

management, dimana kelima taktik ini menurut Dominick (1982) sudah meluas 

sampai ke dunia online.  

Menurut Rosenfeld, Giacalone, dan Riordan (1995) impression 

management adalah proses bahwa seseorang akan berusaha   mempengaruhi 

image nya di mata orang lain (Bolino dan Turnley, 1999:187). Karena itu, 

seseorang tersebut dapat memilih strategi yang akan digunakan berdasarkan 

pada image apa yang ingin ia peroleh dari mata orang lain. Setiap dari lima 

taktik impression management ini tentu melahirkan image yang berbeda-beda 

dan pada dasarnya setiap taktik ini bukan lah tidak mungkin dapat dipadukan.  

Setiap individu, juga pasti pernah menggunakan impression management 

melaui sosial media apapun dengan tujuannya masing-masing. Tak terkecuali 

Presiden Indonesia, Jokowi melalui akun Instagram nya sadar atau tidak juga 

menggunakan lima taktik impression management dari Jones dan Pittman 

dalam setiap konten yang diunggah nya, untuk baik secara langsung atau tidak 

menghadapi hoax yang bertebaran dimana-mana menjelang Pilpres 2019. 

Adapun taktik yang digunakan adalah sebagai berikut:  
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1.1 Ingratiation 

Ingratiation merupakan suatu taktik impresion management yang 

dilakukan individu untuk mendapatkan kesan disukai oleh individu lain (Jones 

dan Pittman, 1982:  249). Menurut Jones dan Pittman tujuan dari para yang 

menggunakan strategi ingratiation memiliki beberapa karakteristik, seperti: 

dipandang sebagai individu yang memiliki kehangatan, humoris, yang dapat 

dipercaya, menunjukan kelebihan diri dan memuji kelebihan orang lain. 

Terdapat empat taktik dalam ingratiation sendiri menurut Jones dan Pittman 

(1982). empat taktik ini   digunakan oleh akun @Jokowi untuk menghadapi 

hoax jelang pilpres 2019. 

1. Favor Doing 

Merupakan taktik atau tindakan yang bertujuan untuk 

mendapatkan kecocokan dan menjadi yang orang lain sukai (Jones 

dan Pittman, 1982). Dengan memuji diri sendiri dan orang lain agar 

terlihat menarik, memberi bantuan atau pemberian seperti hadiah 

kepada orang lain, serta menyembunyikan kelemahan dengan 

menonjolkan kelebihan (Alim, 2014) adalah cara yang dilakukan 

untuk taktik ini.  

Melakukan sesuatu untuk orang lain, dengan membantu mereka, 

seseorang tentu akan dianggap sebagai pribadi yang ramah, peduli 

terhadap orang lain, dan tenggang rasa. (Gouldner dalam Alim, 

2014). Contoh unggahan @Jokowi mencerminkan favor doing antara 

lain: 
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Gambar 1. Unggahan @Jokowi pada tanggal 1 Maret 2019 

(Sumber: Instagram) 

 

Gambar 1. Senang sekali mengikuti panen raya di tengah 

hamparan kebun jagung seluas hampir 1.400 hektare di 

perbukitan daerah Kwandang, Gorontalo Utara, siang ini.  

Gorontalo adalah provinsi penghasil jagung di Tanah Air. 

Tahun lalu, produksi jagung dari gorontalo sebesar 1,5juta 

ton, 113 ribu ton di antaranya diekspor.  

Pemerintah Mendukung sepenuhnya produksi petani sekaligus 

peningkatan kesejahteraan mereka. salah satunya, dengan 

memulai pembangunan Bendungan Bulango Ulu senilai Rp2,3 

triliun yang nantinya untuk menjaga pasokan air bagi petani di 

Gorontalo.  

 

 Dalam unggahan @Jokowi ini, menunjukan Jokowi dan Ibu 

negara Indonesia Iriana, sedang berada dan ikut serta sebuah panen 

raya kebun jagung di Gorontalo, keduanya nampak sedang 

menikmati memanen jagung yang sudah siap panen.  

 Sesuai dengan sifat taktik favor doing, akun @Jokowi 

menunjukan bahwa bapak Jokowi senang dengan membantu orang 

lain atau disini adalah masyarakat, dengan melakukan sesuatu untuk 
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mereka. Dari caption nya juga yang memuji prestasi provinsi 

Gorontalo sebagai penghasil jagung di Tanah Air adalah langkah 

dari taktik favor doing. 

Unggahan pada tanggal 1 Maret ini secara tidak langsung juga 

ditunjukan akun @Jokowi, bahwa salah satu hoax populer yang 

mengatakan Jokowi membiarkan Indonesia dibanjiri tenaga kerja 

asing adalah memang hoax atau tidak benar ada nya. Dibuktikan 

dengan caption foto tersebut. “Pemerintah mendukung sepenuhnya 

produksi petani sekaligus peningkatan kesejahteraan mereka. salah 

satunya, dengan memulai pembangunan Bendungan Bulango Ulu 

senilai Rp2,3 triliun yang nantinya untuk menjaga pasokan air bagi 

petani di Gorontalo”.  

Dari caption tersebut, akun @Jokowi ingin membuktikan bahwa 

Joko Widodo dan pemerintah sangat mendukung sektor pertanian 

salah satunya di Gorontalo. Pembangunan bendungan Bulango Ulu 

senilai Rp2,3 triliun adalah bukti nyata tenaga kerja di Indonesia 

dalam bidang pertanian sangat dihargai oleh Jokowi dan pemerintah. 

 

Gambar 2. Unggahan (video) @Jokowi pada tanggal 1 Maret 2019 

(Sumber: Instagram) 

 

Gambar 2. Kartu Indonesia Pintar untuk 4.000-an pelajar 

sekolah dasar hingga menengah provinsi Gorontalo. Semoga 
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menjadi pendorong semangat belajar anak-anak kita untuk 

meraih cita-citanya. 

 

Unggahan ini sebenarnya adalah sebuah video akun @Jokowi 

yang sudah peneliti screen shot. Dalam video yang juga di unggah 

pada tanggal 1 Maret 2019 tersebut, terlihat Presiden Indonesia yang 

sedang mengunjungi para pelajar yang ada di Gorontalo untuk 

memberikan KIP (Kartu Indonesia Pintar) sekaligus sosialisasi 

kepada para pelajar.  

Favor doing disni kembali ditunjukan akun @Jokowi, dengan 

menampilkan video Jokowi sedang memberikan hadiah berupa KIP 

dan membantu masyarakat muda Gorontalo untuk lebih semangat 

meraih cita-cita mereka. 

 

2. Self Enchancement 

Merupakan taktik dengan langkah memuji diri sendiri yakni 

menggunakan cara seperti menerima kekurangan yang dimiliki 

dengan menutupi, memperbaiki, dan lebih menonjolkan kelebihan. 

Semua itu dilakukan agar diri terlihat menarik (Schelenker dalam 

Alim 2014).  

Sudah seharusnya seorang pemimpin negara memiliki 

kepercayaan diri yang tinggi, yang sadar akan kelemahan, namun 

tidak pesimis tapi optimis dengan menonjolkan kelebihan yang 

dimiliki. Berikut contoh unggahan akun @Jokowi yang menunjukan 

self enchancement: 
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Gambar 3. Unggahan @Jokowi pada tanggal 2 Maret 2019 

(Sumber: Instagram) 

 

Gambar 3. Blusukan di Pasar Sentral, Kota Kendari di hari 

Sabtu pagi. Seperti yang saya pantau juga di pasar-pasaran 

lain di Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, dan lain-

lain, harga-harga kebutuhan pokok tetap stabil. 

Anda yang suka makan durian, sekarang masih musimnya. 

Harga buah ini sedang murah-murahnya. 

 

Unggahan akun @Jokowi pada tanggal 2 Maret 2019 ini adalah 

contoh @Jokowi menunjukan bahwa bapak Joko Widodo sedang 

melakukan blusukan ke sebuah pasar yakni di Pasar Sentral, kota 

Kendari. Foto dan caption tersebut menampilkan bahwa Jokowi 

secara tidak langsung sedang memuji dirinya sendiri sebagai seorang 

pemimpin negara yang turun langsung ke lapangan untuk 

menjangkau dan melihat langsung kondisi masyarakat.  

Melalui fotonya yang memperlihatkan Jokowi sedang mencium 

aroma buah durian di pasar, seolah ingin menunjukan dirinya dengan 

taktik self enchancement bahwasanya Jokowi adalah pemimpin nan   

mempertahankan harga dirinya yang sudah dikenal sebelumnya 

selalu turun ke lapangan untuk langsung memantau keadaan, atau 
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yang sering disebut blusukan. Kemudian didukung dengan caption 

nya yang mengatakan, “Seperti yang saya pantau juga di pasar-

pasaran lain di Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, dan 

lain-lain, harga-harga kebutuhan pokok tetap stabil.” Kalimat ini 

kembali secara tidak langsung menunjukan bahwa dirinya tidak 

hanya blusukan pada satu tempat saja, tetapi sudah di beberapa pasar 

telah ia kunjungi. Memperkuat pujian pada dirinya sendiri yang 

selalu tipe pekerja keras. 

 

 

Gambar 4. Unggahan @Jokowi pada tanggal 4 Maret 2019. 

(Sumber: Instagram) 

 

Gambar 4. Selamat pagi. Saya sering sekali memakai sarung, 

di rumah atau di luar rumah. Sedang bersantai, ke masjid, 

bahkan saat kunjungan. Potongan sarung di negeri kita ya 

begitu-begitu saja, tapi bahan dan motifnya sangat beragam. 

Kemarin saya datang ke acara Festival Sarung di Plaza 

Tenggara Gelora Bung Karno, Jakarta, melihat dan mencoba 

aneka ragam sarung yang dipamerkan di sana. Beberapa 

provinsi miliki produksi sarung sendiri. Ada yang berupa 

tenun, songket, batik, dan lain-lain. 
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Kekayaan budaya dalam keragaman sarung ini, layak kita 

tempatkan pada tempat yang paling baik sebagai penghargaan 

atas karya dan produksi sarung dari setiap provinsi yang 

memiliki keragaman corak, motif, dan warna, bahkan filosofi 

yang tinggi. 

Bisa saja nanti ada hari-hari yang kita sepakati untuk memakai 

sarung bersama-sama. Bisa seminggu sekali, dua minggu, atau 

sebulan sekali. 

 

Untuk Gambar 4 memperlihatkan Jokowi dan istri nya sedang 

berada di sebuah Festival Sarung di Plaza Tenggara Gelora Bung 

Karno, Jakarta. Dalam foto tersebut terpampang jelas Jokowi dan 

Iriana sedang mengenakan sarung, sekaligus memegang sebuah 

sarung dengan motif yang sama, juga terlihat seorang penenun cantik 

dengan tekun menenun sebuah sarung. 

Jokowi melalui foto ini dan caption nya, kembali menunjukan 

dengan self enchancement, menyampaikan ke khalayak bahwa salah 

satu kelebihan dari sosok dirinya adalah sederhana. Jokowi seolah 

menutupi kekurangannya yang tidak begitu stylish sebagai sosok 

public figure, dengan justru menonjolkan kelebihan diri yakni 

kecintaannya kepada budaya Indonesia, dalam foto ini adalah 

sarung, di mana berani membalikan stereotype sarung dipakai oleh 

orang kampung.  

Saking cintanya dengan Indonesia, Jokowi sampai berencana 

akan merealisasikan wajib menggunakan sarung pada hari hari 

tertentu. Foto yang di unggah pada 4 Maret 2019 ini bisa membantah 

salah satu hoax yang masuk top 10 hoax pra pemilihan presiden, 

yakni Jokowi tawarkan Bogor ke China. Memang tidak disinggung 

oleh akun @Jokowi secara langsung tentang hoax Bogor akan 

diserahkan kepada China. Namun Foto ini, Jokowi menunjukan 

kecintaannya pada Indonesia. Secara tidak langsung juga @Jokowi 



10 

 

memberikan kesan kepada khalayak bahwa sebuah sarung saja 

sangat dihargai. Sulit rasanya dengan mudah Jokowi bisa serahkan 

begitu entengnya kota Bogor ke tangan China. 

3. Other Enchancement 

Merupakan taktik suatu tindakan untuk memperoleh support atau 

dukungan dengan cara memberikan sebuah apresiasi atau pujian 

kepada orang lain. Berikut contoh unggahan akun Instagram 

@Jokowi menggunakan taktik other enchancement: 

Gambar 5. Unggahan @Jokowi pada tanggal 5 Maret 2019 

(Sumber: Instagram) 

 

Gambar 5. Selamat pagi. Saya menerima pertanyaan dari 

Ribka Simanjutak, siswi SMA Taruna Nusantara mengenai 

perempuan menjadi pemimpin. Di mata Ribka, banyak 

perempuan yang kurang percaya diri. “Bagaimana caranya 

agar mereka berani menjadi pemimpin?” Mungkin Ribka lupa 

bahwa kaum perempuan di Indonesia punya peran yang sama 

dengan kaum laki-laki. Tidak ada perbedaan. Bahkan, di 

Kabinet Kerja duduk sembilan menteri perempuan, yang 

kemudian berkurang satu karena menjadi gubernur. Bahkan 

negara kita pernah dipimpin seorang presiden perempuan. 
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Foto ini menunjukan orang nomor satu di Indonesia tengah 

berdiri di antara siswi SMA Taruna Nusantara. Jokowi terlihat 

sedang berbincang-bincang dengan salah satu siswi SMA Taruna 

Nusantara, yang kemudian diperjelas dalam caption foto ini.  

Dari caption, diketahui Jokowi sedang menjawab pertanyaan 

Ribka yakni siswi SMA TN (Taruna Nusantara). Saat menjawab 

pertanyaan dari Ribka tentang Bagaimana cara agar perempuan di 

Indonesia berani menjadi pemimpin, Jokowi meresponnya dengan 

penjelasan yang mengingatkan para siswi SMA TN, bahwasanya 

perempuan di Indonesia sebenarnya sudah banyak memegang peran 

penting atau sama dengan peran laki-laki atau tidak ada perbedaan. 

“Bahkan, di Kabinet Kerja duduk sembilan mentri, yang kemudian 

berkurang satu karena menjadi gubernur. Bahkan negara kita 

pernah dipimpin seorang presiden perempuan” dari kalimat terebut, 

Jokowi menjawab mereka justru dengan memberi apresiasi kepada 

para perempuan hebat di Indonesia, dengan mengingatkan atau tidak 

melupakan bahwa sebenarnya banyak perempuan yang bisa menjadi 

pemimpin, atau menjadi jabatan yang tidak kalah dari laki-laki dan 

keduanya adalah sama.  

 

Gambar 6. Unggahan @Jokowi pada tanggal 11 Maret 2019 

(sumber: Instagram) 
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Jelas pada Gambar 6 dimana akun @Jokowi mengunggah foto 

duo ganda campuran terbaik ke dua dunia, Hendra Setiawan dan 

Mohammad Ahsan yang baru saja memenangkan kejuaran bergengsi 

All England. Melalui caption nya, Jokowi memberikan apresiasi 

kepada The Dadies yang tidak pantang menyerah meskipun sempat 

tertinggal pada gim pertama “Mereka sempat tertinggal pada gim 

pertama, tapi tetap semangant dan optimisme untuk menjadi juara, 

membuat The Daddies bangkit merebut dua gim berikutnya”. Tidak 

lupa juga Jokowi mewakili masyarakat Indonesia mengucapkan 

selamat kepada Legenda bulutangkis Indonesia ini “Dari Tanah Air, 

saya dan seluruh rakyat menyampaikan selamat.  

 

Gambar 6. Selamat pagi. Hendra Setiawan dan Mohammad 

Ahsan merebut juara ganda putra bulu tangkis All Enggland 

2019 di Birmingham, Inggris, semalam.  

Mereka sempat tertinggal pada gim pertama, tapi semangat 

dan optimisme untuk menjadi juara, membuat The Daddies 

bangkit merebut dua gim berikutnya. 

Dari Tanah Air, saya dan seluruh rakyat menyampaikan 

selamat! 

 

Gambar 7. Unggahan @Jokowi pada tanggal 11 Maret 2019 

(Sumber: Instagram) 
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Gambar 7. Perempuan-perempuan muda, cantik, dan cerdas 

datang ke Istana Bogor pagi ini bersama Miss Universe 2018 

asal Filipina Catriona Gray. Mereka adalah para finalis Puteri 

Indonesia 2019 yang mewakili seluruh provinsi. 

Mereka mendapatkan pembekelan mengenai wawasan negara 

Indonesia hingga materi-materi seputar pemberantasan 

korupsi, penyalahgunaan narkotika, hoax, sampai soal proses 

demokrasi di Indonesia. 

Sebagai generasi milenial, para finalis putri Indonesia 2019 

yang datang dari berbagai daerah ini menunjukan bahwa 

keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia justru 

mempersatukan.  

 

 Gambar 7 juga kembali menunjukan @Jokowi menampilkan 

kesan other enchancement kepada perempuan yang tergabung dalam 

finalis Puteri Indonesia 2019 yang mewakili provinsi. Melalui foto 

dan caption nya Jokowi menunjukan apresiasi yang baik kepada para 

finalis Puteri Indonesia. Apresiasi tidak hanya sebatas pujian, 

melainkan bisa berupa bagaimana orang dihargai. “Mereka 

mendapatkan pembekalan mengenai wawasan negara Indonesia 

hingga materi-materi seputar pemberantasan korupsi, 

penyalahgunaan narkotika, hoaks, sampai soal proses demokrasi di 

Indonesia” dari yang tertulis di caption tersebut, Jokowi 

mengapresiasi para Putri Indonesia ini dengan mengajak mereka ke 

Istana Bogor untuk memberikan pembekalan mengenai wawasan 

negara Indonesia. 

Unggahan @Jokowi diatas untuk menunjukan Jokowi adalah 

seorang pemimpin yang baik yang tidak segan memberikan pujian 

atau apresiasi kepada orang lain. Membuat dirinya terlihat sebagai 

pribadi yang baik dan perhatian.  
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4. Opinion Conformities   

Menyetujui terhadap opini orang lain untuk meningkatkan  

kepercayaan orang kepada diri sendiri adalah langkah dari taktik ini. 

Setiap orang pasti akan senang jika pendapatnya dihargai atau 

disetujui dari lawan bicara. Sebagai Presiden Indonesia, tentu akan 

banyak menerima berbagai macam pendapat berbagai kalangan. 

Berikut contoh unggahan @Jokowi dalam menggunakan taktik 

opinion conformities: 

 

Gambar 8. Unggahan @Jokowi pada tanggal 23 Maret 2019 

(Sumber: Instagram) 

 

Gambar 4.8 Bertemu dengan tokoh dan masyarakat Bali, 

semalam, dalam simakrama (silahturahmi) di Kota Denpasar. 

Hadir para sulinggih, pemangku, perbekel (kepala desa) dan 

lurah, bendesa adat, kelian subak, dan anak-anak muda dalam 

Sekehe Taruna 

Mereka adalah para penjaga terdepan kebudayaan Bali, 

pembela terkuat krama dan tanah Bali. Mereka memegang 

teguh sebuah pengakuan sosial bahwa kita tetap bersaudara 

yang harus saling bantu-membantu di dalam suka maupun 

duka. Kita semua tak akan pernah lelah mencintai Indonesia. 
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Foto ini menunjukan Jokowi sedang bersilahturahmi dengan 

masyarakat Bali, tepatnya di Kota Denpasar. Dalam foto itu terlihat 

Jokowi sedang berada di atas panggung bersama masyarakat Bali, 

tengah memperhatikan Jokowi sebagai objeknya. Jokowi terlihat 

sedang mengenakan baju adat khas Bali, dan memegang payung 

untuk melindungi diri dan orang di sebelahnya dari hujan. Jokowi 

ingin menunjukan bahwa dirinya adalah sosok yang down to earth, 

tidak segan memegang payung tanpa peduli siapa dia di Indonesia. 

Melalui foto dan caption nya, @Jokowi ingin menunjukan sikap 

yang menyetujui sekaligus menghargai sebuah opini masyarakat Bali 

yang berpegang teguh pada sebuah pengakuan sosial di sana bahwa 

masyarakat Bali adalah masyarakat yang memiliki persaudaraan 

yang kuat dan selalu saling membantu apapun kondisi dan situasai 

nya, dibuktikan dengan caption nya “Mereka adalah para penjaga 

terdepan kebudayaan Bali, pembela terkuat krama dan tanah Bali”. 

 

Gambar 9. Unggahan @Jokowi pada tanggal 6 Maret 2019 

(Sumber: Instagram) 

 

Gambar 9. Ini jadwal saya hari Selasa kemarin. Pagi hari, 

saya menerima kedatangan pengurus Parisada Hindu Dharma 



16 

 

Indonesia (PHDI) dari sejumlah ketua lembaga-lembaga umat 

Hindu di Indonesia. 

Menjelang siang, menerima pengurus Persekutuan Gereja-

gereja di Indonesia (PGI). Lalu selepas zuhur, saya 

bersilahturahmi dengan 94 ulama dan tokoh masyarakat 

Provinsi Aceh.  

Tiga pertemuan dengan tokoh-tokoh dari tiga agama ynag 

berbeda, tapi kami berdiskusi tentang satu hal jua: Soal 

kedamaian, persatuan dan kesatuan, serta pembangunan di 

Indonesia yang sama-sama kita cintai. 

 

Gambar ini sebenarnya adalah sebuah screen shot dari video 

berdurasi 32 detik yang di unggah akun @Jokowi pada tanggal 5 

Maret 2019. Dalam video tersebut menjelaskan bahwa Presiden 

Indonesia Joko Widodo sedang melakukan pertemuan lintas agama 

antara pengutus Parisada Hindu Dharma Indonesia dan sejumlah 

ketua lembaga-lembaga umat Hindu di Indonesia, juga ada pengutus 

dari Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), lalu bersama 94 

ulama dan tokoh masyarakat Provinsi Aceh.  

Jokowi melalui caption, ingin menunjukan kalau dirinya adalah 

seorang pemimpin yang memiliki pikiran yang terbuka, yang 

menghargai, menyutujui dan sependapat bahkan dengan lintas agama 

sekalipun, yang menunjukan ini adalah taktik other conformities 

untuk masyarakat Indonesia agar juga mendukungnya dan bisa 

mencotohi selalu saling menghargai sesama Indonesia tidak peduli 

apapun agamanya. 

“Tiga pertemuan dengan tokoh-tokoh dari tiga agama ynag 

berbeda, tapi kami berdiskusi tentang satu hal jua: Soal kedamaian, 

persatuan dan kesatuan, serta pembangunan di Indonesia yang 

sama-sama kita cintai” 
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Uniknya dalam video yang berjudul Tiga Pertemuan Satu tujuan 

tersebut, pada saat video menunjukan Jokowi sedang melakukan 

pertemuan pada tiga agama yang berbeda, hanya pada saat scene 

Jokowi mengundang 94 ulama dari Aceh, video tersebut 

menampilkan Jokowi berada di tengah-tengah para ulama dengan 

menunjukan gesture menerima dengan baik para ulama-ulama 

tersebut (Gambar 9).  

Akun @Jokowi seolah menunjukan kepada masyarakat 

Indonesia, bahwa kabar angin yang menyebut Jokowi dianggap anti 

Islam dan Jokowi akan menghilangkan adzan saat dia terpilih nanti 

menjadi Presiden 2019, adalah hoax belaka. Dari foto tersebut 

Jokowi justru menunjukan sekaligus membuktikan bahwa dirinya 

sangat menerima dan menghargai ulama-ulama, dan secara tidak 

langsung menunjukan bahwa ia bukanlah anti Islam.  

Caption memperkuat bahwa tidak mungkin dirinya akan 

menghilangkan adzan di Indonesia “Lalu selepas zuhur, saya 

bersilahturahmi dengan 94 ulama dan tokoh masyarakat Provinsi 

Aceh.”  

 

5. Expression of Humour 

Taktik dimana setiap peristiwa yang dibagikan oleh individu 

kepada individu target adalah bertujuan untuk menghibur. Para 

penulis telah sepakat mengusulkan ekspresi humor sebagai sub-

taktik dari taktik ingratiation (Cooper, 2005; Jones, 1964). Cooper 

berpendapat dengan memberikan contoh, misalnya seorang 

karyawan dapat menghibur atasannya dengan membuat lelucon 

untuk meningkatkan daya tariknya. Jadi lelucon atau humor tersebut 

dapat menjadi sebagai alat untuk menampilkan sisi baik dari diri 

sendiri. Individu pengguna taktik ini ingin mendapatkan impressi 

sebagai seorang yang humble dan punya selera humor yang bagus. 
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Hal ini berlaku juga kepada pimpinan, bos, atau presiden 

sekalipun. Seorang pemimpin memanglah harus untuk memiliki 

sikap yang tegas atau prefectionist. Namun terlalu serius juga dapat 

menyebabkan kurang produktifnya seseorang dalam berpikir dan 

lambatnya dalam menyelesaikan suatu masalah atau pekerjaan. Hal 

ini jelas bisa menghambat tercapainya suatu tujuan. Dwight D. 

Einshower mengatakan selera humor adalah bagian seni dari 

kepemimpinan, bergaul dengan orang-orang, dan dapat 

menyelesaikan sesuatu    

Jokowi sebagai seorang kepala negara di Indonesia, di tengah 

maraknya hoax jelang Pilpres 2019 melalui akun Instagram nya ia 

kerap beberapa kali menggunakan taktik expression of humour 

seolah ingin agar semua masyarakat tidak pusing. Melalui @Jokowi, 

berikut beberapa konten yang mengandung lelucon pada 

unggahannya:  

 

Gambar 10. Unggahan @Jokowi pada tanggal 20 Maret 2019 

(Sumber: Instagram) 

 

Gambar 4.10 “Beberapa kali saya alami, rantai sepeda saya 

putus di jalan. Tapi yang jelas rantai cinta saya dengan Bu 

Jokowi tidak putus”. Ciyeee, Kata Cak Lontong :D 
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Gambar 11. Unggahan @Jokowi pada tanggal 23 Maret 2019 

(Sumber: Instagram) 

 

Gambar 11. Kalau saya jalan-jalan ke mal, saya selalu 

menggandeng tangan istri saya. Mau pamer kemesraan? tentu 

tidak. Cak Lontong penasaran: “Lalu, kenapa digandeng?” 

 

Pada dua konten dari akun @Jokowi diatas adalah contoh taktik 

dari expression of humour. Dalam konten berupa dua video di atas 

yang diunggah akun @Jokowi di instagram memperlihatkan Joko 

Widodo sedang di interview oleh salah satu pelawak ternama 

Indonesia, Cak Lontong. Pertemuan empat mata antara Jokowi dan 

Cak Lontong tersebut bukanlah sebuah pembahasan yang berat 

seperti misalnya membahas tentang isu hoax menjelang Pilpres 2019 

yang sedang gencar-gencarnya, melainkan sebuah obrolan ringan 

yang banyak memancing gelak tawa. Mengunggah sebuah video 

yang mengandung sebuah unsur humoris pada akun Instagram, tentu 

@Jokowi memiliki sebuah tujuannya sendiri, apa lagi pada masa ini 

adalah dimana Indonesia sedang panas panasnya dengan sosial 

media yang hampir semua membahas tentang isu hoax dan terpisah 

menjadi dua kubu. Seperti yang dikatakan oleh seorang Jendral 

Angkatan Darat dan politisi di Amerika Serikat, Dwight D. 

Eisenhower bahwa mempunyai selera humor yang baik adalah 
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sebuah seni dari kepemimpinan, bergaul dengan orang-orang, atau 

menyelesaikan sesuatu.  

Diunggahnya konten video bergenre humoris ini, melalui akun 

Instagram nya, Jokowi ingin memberikan impresi kepada 

masyarakat bahwa dirinya saja yang sedang dikaitkan dengan hoax 

menjelang Pilpres 2019 masih bisa bercanda, mencontohkan bawa 

dirinya adalah pemimpin yang tidak kaku dan humble dan justru 

meredah kan suasana panas yang tengah berlangsung di Indonesia 

saat ini.  

1.2 Self Promotion  

Taktik ini adalah yang dilakukan oleh individu untuk memperoleh kesan 

bahwa individu tersebut adalah seorang yang kompeten dari pihak lain. 

Seseorang yang menggunakan strategi ini akan menggambarkan kekuatan-

kekuatan dan berusaha untuk memberi kesan dengan prestasinya. Beberapa 

indikator dalam self promotion untuk penelitian ini seperti menyebutkan 

kemampuan yang dimiliki, menyatakan pengalaman masa lalu yang 

mendukung, menyatakan optimisme dalam bekerja, dan menceritakan prestasi 

sebagai pemimpin. Berikut contoh unggahan @Jokowi menggunakan taktik 

self promotion:  

 

         Gambar 12. Unggahan @Jokowi pada tanggal 28 Maret 2019 

                                          (Sumber: Instagram) 



21 

 

 

Gambar 12. Apa yang kita gapai hari ini, adalah ujung sebuah 

perjalanan panjang yang tak selalu mulus. Saya sendiri pernah bekerja 

sebagai karyawan di Aceh. Lalu, saya pulang ke Jawa dengan satu tekad: 

menjadi pengusaha. Saya memulai usaha tanpa modal sama sekali karena 

gaji di Aceh sudah habis untuk pulang.  

Syukur Alhamdulillah, keputusan saya tepat. Usaha saya berkembang 

sampai punya pasar di mancanegara. Dari dunia usaha, saya pindah ke 

politik, dan akhirnya berlabuh di pemerintahan. Saya menjadi walikota, 

lalu gubernur, dan sekarang ini sebagai presiden.  

 

Di tengah isu hoax yang bertebaran dimana-mana menjelang 

Pilpres, bahkan melibatkan nama Presiden Indonesia Joko Widodo dengan 

kabar-kabar tidak jelas untuk menjatuhkan nya, Jokowi melalui akun 

Instagram nya tetap kerap beberapa kali terus menunjukan kualitasnya 

sebagai pemimpin negara. Menggunakan taktik self promotion, Jokowi 

terus memberikan impresi kepada orang tentang prestasi-prestasi yang 

telah dilakukan. 

Seperti pada foto ini, terlihat Jokowi sedang ingin mengenakan 

sepatu dengan memasang kaos kaki terlebih dahulu. Wajahnya nampak 

serius seolah ingin menunjukan bahwa siap melangkah lebih jauh sebagai 

seorang presiden. Perjalanan hidup Jokowi memang tidak langsung instan 

menjadi seorang nomor satu di Indonesia.  

Unggahan @Jokowi ini menjelaskan perjalanan yang ditempuhnya 

sampai sejauh ini. Semua kisahnya bisa dibaca langsung dari caption foto 

ini. Terlihat Jokowi menggunakan self promotion dengan menyatakan 

sesuai indikator pengalaman masa lalu yang mendukung. Menunjukan 

bahwa hoax yang sering menyebut namanya hanyalah angin lalu. 
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Gambar 13. Unggahan @Jokowi pada tanggal 28 Maret 2019 

(Sumber: Instagram) 

 

Gambar 13. Bersama warga Kalimantan di Kota Balikpapan, Kamis 

kemarin, saya berbicara tentang harapan dan optimisme kita sebagai 

bangsa. Jalan tol pertama di pulau Kalimantan akan selesai akhir tahun 

ini. Menghubungkan kota Balikpapan sampai Samarinda, jalan tol 

sepanjang 99 kilometer itu memangkas wajtu tempuh antara dua kota 

besar ini dari tiga jam menjadi sekitar satu jam saja. 

Setelah itu, kita teruskan ke Bontang sejauh lebih 90 kilometer lagi. 

Infrastruktur jalan tol ini penting untuk mengiringi keajuan pulau 

Kalimantan, terutama Kalimantan Timur. Di Balikpapan dan Bontang 

sudah akan dibangun kilang besar untuk cadangan minyak strategis, dan 

tentu saja membuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya kepada 

masyarakat. Kita juga telah selesai membangun dua bendungan di 

provinsi ini: Bendungan Teritip pada tahun 2016 dan Bendungan 

Marangkayu pada tahun 2017. 

Foto ini menampilkan Jokowi yang sedang berdiri di tengah-tengah 

masyarakat Kalimantan, tepatnya Kalimantan Timur, Balikpapan. Jokowi 

terlihat tersenyum dengan lepas kepada warga Kalimantan, ditengah hoax 

pada bulan Maret menjelang pilpres ini banyak menyerangnya. 

@Jokowi terus memberi kesan kepada masyarakat bahwa dirinya 

tetap menunjukan prestasi yang jauh lebih penting di tengah maraknya 

hoax jelang Pilpres 2019. Menggunakan taktik self promotion dengan 
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indikator optimisme dalam bekerja, dan menceritakan prestasi sebagai 

pemimpin, Jokowi mempromosi dirikan bahwa dia layak menjadi 

pemimpin yang baik, bahkan ini bisa sekaligus mempromosikan dirinya 

kembali terpilih untuk dua periode. Melalui caption nya, @Jokowi 

memaparkan prestasi yang tengah ia bangun di Kalimantan, berupa 

pembangunan infrastuktur jalan tol pertama di Pulau Kalimantan.  

1.3  Exemplification 

Taktik yang digunakan untuk mendapatkan impresi dari orang lain 

sebagai seorang yang berintegritas, layak secara moral, baik hati, jujur, dan 

disiplin. Dalam penelitian ini, taktik ini rincikan ke dalam indikator-indikator 

seperti mengajak masyarakat untuk berbuat baik kepada sesama, menyatakan 

tindakan yang dilakukannya adalah untuk kepentingan masyarakat, 

menyatakan kejujurannya dalam bekerja, dan menyatakan kedisiplinannya 

dalam bekerja. Taktik ini terbagi menjadi tiga rinci dalam pengaplikasiannya 

yakni self denial, helping, dan militancy Berikut contoh unggahan @Jokowi 

dalam menggunakan taktik exemplification: 

 

1. Self denial 

Penyangkalan diri sebenarnya adalah sebuah penegasan 

bahwa pernyataan atau dugaan yang terkait pada seseorang 

adalah tidak benar. Seseorang yang dihadapkan dengan baik 

fakta atau dugaan yang tidak terlalu nyaman untuk diterima, 

dan sebagai gantinya, seseorang tersebut menolak bahwa itu 

tidak benar. Contoh unggahan @Jokowi menggunakan taktik 

ini adalah 
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Gambar 14. Unggahan @Jokowi pada tanggal 9 Maret 2019 

(Sumber Instagram) 

 

Gambar 14. Wartawan-wartawan meminta kami berjalan 

bergandeng tangan berdua seperti ini ditengah hutan karet di 

Banyuasin. Jadilah pose romantis ditonton awak media. 

Selamat hari minggu 

 

Gambar 15. Unggahan @Jokowi pada tanggal 5 April 2019 

(Sumber instagram) 

 

Gambar 15. Sepayung berdua seusai makan siang di sebuah 

rumah makan di Tegal, Jawa Tengah. Hujan lebat masih kerap 
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turun di sebagian besar wilayah tanah air hari-hari ini. Hati-

hati di jalan bagi anda yang berpergian. 

 

Dalam dua unggahan @Jokowi diatas menunjukan 

kemesraan pasangan Presiden Indonesia, Joko Widodo bersama 

Ibu Negara, Iriana. Foto pertama terlihat Jokowi dan Iriana 

sedang bergandengan tangan dengan senyuman lebar tampak 

dalam wajah mereka dan foto kedua menunjukan Jokowi dan 

Iriana sedang kehujanan mengenakan payung dengan kedua 

tangan sambil merangkul mesra setiap masing-masing. Caption 

kedua foto teresebut juga mendukung suasana romantis dan 

mesra kedua pasangan tersebut. 

Unggahan @Jokowi ini sebenarnya tengah menggunakan 

taktik self denial yakni dalam menjawab hoax yang megatakan 

bahwa Jokowi akan melegalkan pernikahan sesama jenis jika ia 

kembali terpilih menjadi presiden untuk kedua kalinya. 

@Jokowi melakukan pernyataan ataupun tindakan 

penyangkalan atas informasi atau hoax yang ditujukan 

padanya.  

Melalui dua foto tersebut, bisa dilihat dan dianalisis bahwa 

@Jokowi menjawab kabar akan melegalkan pernikahan sejenis 

adalah memang hoax adanya. @Jokowi menyangkalnya 

dengan menekankan bahwa dirinya sendiri pun menikahi lawan 

jenis (Ibu Iriana). Menggunakan unggahan foto kemesraan 

pasangan presiden dan ibu negara ini dapat menjadikan contoh 

kepada masyarakat bahwasannya sudah seharusnya kodrat laki-

laki dan wanita hidup bersama.   
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2. Helping 

Taktik yang dilakukan seseorang dengan cara ikut andil 

atau membantu orang lain. Menunjukan bahwa dirinya peduli 

dengan keadaan yang ada disekitarnya. Berikut contoh 

unggahan yang menunjukan taktik helping: 

 

Gambar 16. Unggahan @Jokowi pada tanggal 8 April 2019 

(Sumber instagram) 

 

Gambar 16. Lama menjual tahu di Padalarang, ibu Heni 

banyak dibantu orang lain. Lalu datang bantuan modal 

Program Keluarga Harapan dari pemerintah. Usahanya pun 

kian membesar. “sekarang, saya yang ingin membantu orang 

lain,” Katanya dengan wajah berseri. 

 

Gambar 16 adalah contoh @Jokowi menggunakan taktik 

helping, dengan program kerja Keluarga Harapan dari 

pemerintah, Ibu Heni seorang penjual tahu di Padalarang 

mengaku terbantu dengan mendapatkan bantuan modal dari 

program tersebut, dan secara tidak langsung @Jokowi ingin 

masyarakat saling membantu sesama sesuai taktik helping, 

dengan mengutip dan menampilkan dalam caption, kata dari 

Ibu Heni “Sekarang saya ingin membantu orang lain,” 

katanya dengan wajah berseri.   
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Gambar 17. Unggahan @Jokowi pada tanggal 11 April 2019 

(Sumber: Instagram) 

 

Gambar 17. Ia bekerja sebagai marbot sebuah masjid. 

Kehidupannya begitu tenang, sampai datang kabar 

menghentak: putranya terkena leukemia. Tak terbayangkan 

biaya untuk penghasilan yang tak menentu, sang marbot 

pasrah. Alhamdullilah, Kartu Indonesia Sehat menjadi jalan 

keluarnya. 

 

 Sedangkan dalam Gambar 17 Akun @Jokowi kembali 

menampilkan sebuah video yang menunjukan bahwa dengan 

programnya, Jokowi bisa membantu masyarakat yang sedang 

mengalami kesusahan. Video yang menampilkan seorang 

marbot sebuah masjid sedang terkena musibah bahwa anaknya 

terkena leukemia. Penghasilan yang tidak begitu seberapa 

membuatnya pasrah dengan keadaan. Program Kartu Indonesia 

Sehat dari Jokowi hadir dan sangat membantunya dalam 

mengobati anaknya.  

 Unggahan pada tanggal 8 dan 11 April dari akun @Jokowi 

di Instagram ini secara tidak langsung kembali membantah 

hoax yang memang pada bulan ini, yakni bulan menjelang 
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pemilihan presiden sangat banyak mengaitkan namanya. 

Melalui unggahan diatas @Jokowi menunjukan kesan kepada 

khalayak bahwa ia adalah seorang yang suka membantu dan 

peduli dengan seorang warga muslim yang seorang marbot 

(orang yang bertanggung jawab mengurus keperluan 

langgar/surau atau masjid). @Jokowi menunjukan bahwa isu 

yang mengatakan dia adalah anti Islam adalah hoax belaka. 

Terbukti melalui akun Instagram nya ini Jokowi justru peduli 

dengan seorang muslim yang memiliki penghasilan tidak 

seberapa, namun ikhlas membersihkan tempat ibadah umat 

muslim ini. 

 

3. Militacy 

Taktik militacy adalah langkah taktik yang dilakukan  

dengan mengajak orang lain agar mau bertindak dan berpikir 

positif. Tujuan taktik ini adalah agar mendapatkan kesan dari 

orang lain bahwa dirinya memiliki moral terpuji dan peduli 

dengan lingkungan serta orang-orang disekitar. Berikut contoh 

unggahan @Jokowi menggunakan taktik ini: 

 

Gambar 18. Unggahan @Jokowi pada tanggal 12 April 2019 

(Sumber: Instagram) 
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Gambar 18. Bersama menyongsong kemajuan dengan 

optimisme dan tekad untuk berubah. 

 

Pada Gambar 18 terlihat dalam unggahan tersebut sebuah 

gambar animasi dari Jokowi dengan bertuliskan pada foto itu 

“Perubahan hanya akan muncul ketika ada kemauan dan 

keberanian”. Dalam captionnya Jokowi menuliskan sebuah 

ajakan yang ditujukan kepada masyarakat Indonesia agar 

bersama-sama menyongsong kemajuan dengan optimisme dan 

tekad. Taktik militacy digunakan @Jokowi pada gambar ini, 

karena dalam gambar atau caption, akun @Jokowi mengajak 

masyarakat untuk berpikir positif, bahwa kemajuan bisa dicapai 

negara kita, jika masyarakatnya berani beroptimisme dan 

mempunyai tekad yang kuat supaya bisa berubah ke arah yang 

lebih maju. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 19. Unggahan @Jokowi pada tanggal 13 April 2019 

(Sumber: Instagram) 

 

Gambar 19. Untuk para petani, para nelayan, para buruh, 

untuk para guru, dokter, pegawai negri, TNI, polri, seniman, 

pekerja kreatif, pengusaha kecil menengah, besar, baik anak 

muda, ibu-ibu, bapak-bapak… Kita harus pastikan hidup kita 

lebih baik dari ini.  
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 Unggahan berikutnya Gambar 19 menampilkan sebuah 

foto Jokowi sedang berada ditengah-tengah masyarakat 

pendukungnya pada saat hari terakhir untuk berkampanye 

sebelum memasuki masa tenang. Disini @Jokowi mengajak 

masyarakat Indonesia dari semua kalangan untuk memastikan 

bahwa setiap masyarakat Indonesia harus bisa hidup lebih baik 

lagi. Melalui caption nya @Jokowi memberi ajakan dan 

motivasi kepada masyarakat Indonesia agar berani berpikir 

postif dan mau hidup lebih baik, sesuai dengan taktik militacy. 

Foto ini sebenarnya ingin menunjukan bahwa Jokowi yang 

sedang menjadi sebuah objek utama dan caption nya dengan 

penuh keyakinan untuk motivasi juga ajakan agar semua 

masyarakat dari semua kalangan, jika ingin Indonesia maju, 

pilihlah Jokowi sebagai Presiden 2019.  

Tidak ada yang salah dengan itu, itu adalah sebuah strategi 

politik dalam memberi keyakinan pada warga Indonesia, melalui 

pemanfaatan media sosial. Jokowi berani menyebut dan 

mengajak seluruh masyarakat Indonesia dari semua kalangan 

tidak peduli siapa dan apa profesinya agar bersatu agar 

Indonesia maju. Ini adalah sebuah senjata untuk melawan hoax 

yang mengatakan Jokowi adalah seorang PKI secara tidak 

langsung, karena melalui caption nya, Jokowi sangat 

menghargai semua kalangan dari masyarakat Indonesia bukti 

bahwa Jokowi memegang teguh Pancasila, khususnya sila ke 3 

“Persatuan Indonesia”.  

1.4 Intimidation 

 Berbeda dengan ingratiation yang ingin disukai, maka intimidation 

pengguna taktik ini justru ingin ditakuti. Ini adalah taktik yang seseorang 

lakukan untuk kesan yang di dapat dari orang lain adalah kesan ketakutan 

akan dirinya. Takut dalam kasus ini adalah bagaimana pengguna strategi ini 



31 

 

memang memiliki kekuasaan dan dapat meyakinkan orang lain bahwa dirinya 

layak ditakuti. Dalam penelitian ini, terdapat indikator-indikatornya sendiri 

sesuai dengan jabatan seorang presiden sebagaimana seharusnya. Indikator-

indikator tersebut seperti menyatakan perasaan marah, menyatakan memiliki 

kekuasaan sebagai pemimpin, memberikan perintah yang mengikat kepada 

pihak lain, dan menyatakan ancaman yang ditujukan kepada pihak lain. 

Berikut contoh unggahan @Jokowi menggunakan taktik intimidation: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 20. Unggahan @Jokowi pada tanggal 23 Maret 2019 

(Sumber: Instagram) 

 

Gambar 20. “PKI, antek asing dan aseng, anti-islam, anti-ulama, akan 

melarang azan jika jadi Presiden, akan menghapus ajarab agama.” Itu 

baru sebagian serangan fitnah dan hoaks yang ditujukan kepada saya dan 

mudah ditemukan di media-media sosial. Belum lagi fitnah dan hoaks 

yang sangat menghina menyangkut keluarga saya.  

Inilah yang saya terima dan diamkan setidaknya 4,5 tahun ini. Difitnah, 

saya diam. Dihujat, saya diam. Tetapi hari ini saya sampaikan: Fitnah 

dan hoaks seperti itu, saya akan lawan! Bukan untuk diri saya, tapi untuk 

kepentingan negara. 
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Gambar 20 ini adalah contoh unggahan @Jokowi yang menggunakan 

taktik intimidation dengan menunjukan anger atau sebuah kemarahan. Foto 

tersebut memperlihatkan Jokowi sedang berada di tengah-tengah pendukung 

nya capres 01, terlihat Jokowi berada diatas panggung tersenyum lebar 

dengan ramah kepada para pendukungnya dengan menunjukan kesan ramah. 

Namun dibalik kesan ramah dalam foto tersebut, Jokowi menunjukan 

kemarahan melalui caption nya yang secara frontal menyebutkan dirinya 

sudah tidak tahan dengan hoax yang terus menyerangnya. Hoax yang 

disebutkan melalui caption @Jokowi sesuai dengan data yang telah peneliti 

dapatkan (top 10 hoax paling populer di media sosial jelang Pilpres 2019 

menurut lembaga survei Digitroops), beberapa di antaranya adalah Jokowi 

adalah PKI dan Jokowi akan melarang adzan jika terpilih menjadi presiden.  

Taktik intimidation anger sendiri adalah langkah yang memperlihatkan 

kemarahan @Jokowi dengan mengespresikannya melalui tindakan. 

Mengisyaratkan bahwa ia seorang yang tidak dapat dianggap remeh oleh 

orang lain. @Jokowi dengan foto ini menunjukan kemarahannya sekaligus 

membuktikan bahwa dia tidak bisa dianggap remeh dan frontal melawan hoax 

yang menyerangnya.  

 

Gambar 21. Unggahan @Jokowi pada tanggal 24 Maret 2019 

(Sumber: Instagram) 
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Gambar 21. Berpuluh tahun lamanya, perairan kita ramai oleh lalu-

lalang kapal penangkap ikan milik perusahaan asing yang berpesta di 

lautan Indonesia. Nelayan-nelayan kita dengan perahu layar kecil hanya 

bisa memandang dari kejauhan, mensyukuri ikan tangkapan yang tak 

terjangkau pukat kapal-kapal asing itu.  

Kini, ikan-ikan kian melimpah. Kapal-kapal ikan asing yang tertangakap 

patroli maritim terancam ditenggelamkan.  

Laut adalah masa depan Indonesia. Menjaga laut aadlah menjaga 

Indonesia. 

Kembali akun Instagram Presiden Indonesia @Jokowi mengunggah 

sebuah video yang menggunakan taktik intimidation, namun kali ini 

@Jokowi lebih menggunakan intimidation threats atau sebuah ancaman. 

Dalam video yang berjudul Menjaga Laut Indonesia tersebut menampilkan 

ancaman kepada para pencuri ikan yang berasal dari negara lain yang secara 

ilegal masuk ke perairan Indonesia, dan dengan tegas mengubah nama laut 

tiongkok menjadi laut Natuna utara, menunjukan pada seluruh dunia bahwa 

Indonesia adalah bangsa yang berdaulat atas lautnya.  

Video animasi tersebut juga mengancam para nelayan asing yang 

melakukan illegal fishing di perairan Indonesia, dengan tegas akan diledakan 

dan ditenggelamkan langsung di tempat. Diperkuat oleh caption nya “Kapal-

kapal ikan asing yang tertangkap patroli maritim terancam ditenggelamkan”.  

Joko Widodo jelas ingin memperlihatkan bahwa dirinya ingin ditakuti oleh 

negara lain yang menyepelekan peraturan Indonesia, sekaligus menunjukan 

bahwa dirinya adalah pemimpin yang tegas baik di mata masyarakat 

Indonesia dan dunia. 

1.5 Suplikasi 

Merupakan sebuah Taktik yang seseorang lakukan atau gunakan dengan 

menunjukan kelemahan dirinya untuk mendapatkan bantuan dari orang lain. 

Beberapa indikator bahwa orang itu tengah melakukan taktik ini seperti 

menyatakan kelemahan atau ketidakmampuannya bekerja sendiri, 
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mengeluhkan pekerjaannya, dan menyatakan permintaan bantuan kepada 

kepada pihak lain. Berikut beberapa contoh akun Instagram @Jokowi: 

 

Gambar 22. Unggahan @Jokowi pada tanggal 24 Maret 2019 

(Sumber: Instagram) 

 

Gambar 22. Sudah lama berkawan lalu bermusuhan. Sudah bertahun 

bertetangga lalu tak saling bicara. Akhirnya bertemu teman sekolah di 

media sosial, bukannya berbagi kenangan, malah bertengkar. Semua 

hanya karena beda pilihan di politik, beda dukungan calon bupati, 

walikota, gubernur, presiden. Allah SWT menganugerahi bangsa ini 

dengan keragaman, bukan jadi identitas untuk saling bermusuhan. Sekali 

lagi, pesta demokrasi ini hanya lima tahun sekali. Segala pangkat, 

jabatan, dan kekuasaan, adalah fana. Persatuanlah yang seharusnya 

terjadi. 

 

Gambar 22 memperlihatkan Jokowi sedang melakukan doa bersama 

masyarakat, dari atas panggung Jokowi berlutut menghadap masyarakat dan 

tertunduk sambil mengangkat tangannya. Foto tersebut menunjukan 

kelemahan Jokowi, dimana dia sadar kelemahannya tidak bisa mengontrol 

seluruh masyarakat pada saat pilpres terbelah menjadi dua kubu, yang tren 

disebut kubu “cebong” dan kubu “kampret”. Oleh karena itu @Jokowi 
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melalui foto dan caption nya meminta seluruh masyarakat Indonesia agar 

membantunya supaya semuanya tetap damai, tidak ada pertikaian antara 

saudara, teman, krabat seluruh Indonesia “Sekali lagi, pesta demokrasi ini 

hanya lima tahun sekali. Segala pangkat, jabatan, dan kekuasaan, adalah 

fana. Persatuanlah yang seharusnya terjadi”.  

Dalam unggahan pada Gambar 22 ini pun akun @Jokowi kembali 

menunjukan bahawa Jokowi bukan lah anti Islam seperti hoax yang 

mengatakan bahwa Jokowi adalah anti Islam. @Jokowi memanfaatkan 

fotonya yang tengah berdoa dengan tata cara sholat umat muslim, dan 

diperkuat dengan caption mengatakan “Allah SWT menganugerahi bangsa ini 

dengan keragaman, bukan jadi identitas untuk saling bermusuhan”. Jokowi 

memberi kesan menggunakan taktik suplication, kepada khalayak bahwa 

dirinya adalah seorang muslim, bukan seorang yang anti terhadap Islam.  

 

Gambar 23. Unggahan @Jokowi pada tanggal 24 Maret 2019 

(Sumber: Instagram) 

 

Gambar 23. Pemilihan umum legislatif dan pemilihan presiden yang kita 

selanggarakan 17 April besok ini menghabiskan biaya yang tidak seditik – 

truliunan rupiah. Uang sebesar itu dikeluarkan oleh negara karena 

hajatan ini menentukan arah negara kita ke depan. Teramat sayang kalau 
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kita tidak mengambil bagian, tidak menggunakan hak milik kita. Jadi, 

jangan golput! Pemilu 2019 memang digelar berdekatan dengan libur 

panjang, tapi itu tidak menjadi alasan untuktak datang ke TPS-TPS pada 

17 April. Mau berlibur silakan, tapi coblos dulu pilihanmu. Sekali lagi, ini 

tentang ke arah mana Indonesia di masa depan.  

 

Pada Gambar 23 akun Instagram orang nomor satu Indonesia @Jokowi 

kembali menggunakan taktik suplikasi. Dalam foto ini menampilkan foto 

Jokowi dengan close up pada wajahnya, dengan raut muka yang serius. 

Melalui caption dan didukung dengan raut wajah, @Jokowi menunjukan 

bahwa dia meminta tolong pada seluruh masyarakat Indonesia agasr tidak 

golput. Jokowi secara terbuka menunjukan kelemahannya dengan 

mengatakan bahwa sudah begitu banyak negara telah mengeluarkan biaya 

sampai triliunan untuk mengadakan pesta demokrasi Indonesia ini, dan 

meminta kerja sama masyarakat agar tidak golput dan menggunakan hak 

pillihnya.  

 

1.6 Pembahasan 

Melihat dari hasil penelitian diatas, akun instagram @Jokowi ternyata 

menerapkan semua taktik impression management dari Jones & Pittman, 

yakni ingratation, self-promotion, exemplification, intimidation, dan 

supllication. Dimulai dari ingratation, penerapan nya dalam akun Instagram 

oleh @Jokowi ingin menampilkan dirinya adalah seorang pribadi yang 

menarik dan disukai oleh banyak masyarakat. Taktik ini memang 

memfokuskan untuk menonjolkan kelebihan serta menutupi kelemahan. 

Menurut Leary dalam Alim (2014), hampir semua orang ingin dikenal oleh 

orang lain sebagai individu yang memiliki pribadi yang menarik dan disukai 

banyak khalayak. Melalui akun @Jokowi, tidak aneh jika Jokowi 

menggunakan taktik ini, karena sebagai orang nomor satu di Indonesia sudah 

selayaknya dia harus bisa disukai oleh masyarakat, terlebih banyaknya hoax 
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yang mengaitkan namanya pada saat Pilpres 2019 dan dapat berpengaruh 

terhadap kesan masyarakat terhadapnya dan berdampak pada jumlah pemilih 

paslon 01. 

Taktik promosi diri atau self-promotion juga menjadi taktik yang 

digunakan oleh @Jokowi dalam unggahannya. Melalui akun Instagram, 

Jokowi memanfaatkan sebagaimana fungsi taktik ini dengan menunjukan 

unggahan prestasi diri dan membuktikan bahwa dirinya layak menjadi 

seorang pemimpin, kemudian diperkuat dengan mempromosikan riwayatnya 

yang mencatat pernah menjadi Walikota Solo bahkan Gubernur DKI Jakarta. 

Menggunakan taktik self-promotion @Jokowi secara tidak langsung 

mengalihkan perhatian masyarakat dari hoax yang pada saat menjelang 

pilpres begitu banyak mengaitkan namanya dan dapat memberikan 

pandangan buruk dari masyarakat untuk dirinya. 

Joko Widodo kemudian juga menggunakan taktik eksemplikasi dalam 

unggahan-unggahan akun instagramnya. Taktik yang bertujuan agar 

mendapat rasa kagum dengan membantu orang lain dan mengajak orang lain 

agar selalu berpikir positif. Pada taktik ini, dalam unggahanya @Jokowi 

menunjukan dan memberi impresi pada orang-orang bahwa dirinya peduli 

dengan orang lain bahkan dengan masyarakat kecil sekalipun. Jokowi ingin 

mendapatkan impresi dari orang lain bahwa dirinya adalah seorang yang 

bermoral dengan melakukan tindakan terpuji, juga mengajak masyarakat 

unutk berfikir positif tentang Indonesia. Menggunakan taktik ini Jokowi 

kembali menghadapi hoax, seperti hoax yang mengatakan bahwa dirinya akan 

melegalkan pernikahan sejenis jika ia kembali menjadi Presiden. 

Kemudian @Jokowi juga menggunakan taktik intimidation dalam 

beberapa unggahannya. Sebagai seorang pemimpin sudah seharusnya untuk 

memiliki kesan baik dan ramah dimata masyarakat. Namun bagaimanapun 

bukan berarti baik dan ramah adalah lunak. Jokowi melalui instagram nya 

sadar betul bahwa seorang pemimpin haruslah memiliki sikap yang tegas. 

Seperti unggahannya diatas @Jokowi memberikan kesan kepada para 

penyebar hoax bahwa dengan tegas dirinya akan melawan hoax tersebut, dan 
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ingin memberikan kesan bahwa dirinya layak ditakuti, tidak bisa seenaknya 

seorang presiden diserang dengan hoax.  

Seorang pemimpin negara sudah selayaknya memiliki impresi dari 

pandangan orang lain bahwa ia memiliki kelebihan-kelebihan yang dapat 

mempengaruhi orang-orang untuk mencapai suatu tujuan tertentu (Kartini 

Kartono 1994:33). Sebenarnya impresi tersebut sudah Jokowi gunakan 

dengan menggunakan taktik impresion management di atas. Namun dalam 

penelitian ini menemukan ternyata Jokowi melalui akun Instagram juga 

menggunakan taktik suplikasi. Jokowi ingin menunjukan bahwa dia memang 

adalah sosok yang memiliki kelebihan namun juga memiliki kelemahan, dan 

hanyalah manusia biasa. Menggunakan taktik ini juga, Jokowi menepis hoax 

yang beranggapan bahwa dirinya adalah anti Islam, seperti penejelasan diatas.  

Tokoh Publik sudah resikonya akan menjadi perbincangan masyarakat, 

role model, dan perhatian dari semua media sosial. Seolah sadar dengan hal 

itu, tidak hanya Jokowi, beberapa tokoh publik berikut juga sadar akan 

pentingnya sebuah impression management untuk bisa memberi sebuah kesan 

yang baik kepada masyarakat.  

Gubernur Jawa Barat, Mochamad Ridwan Kamil atau yang sering disapa 

Kang Emil ini adalah salah satu tokoh publik yang cukup aktif di media 

sosial, termasuk Instagram. Dalam penelitian yang berjudul IMPRESSION 

MANAGEMENT PEJABAT PUBLIK DALAM MEDIA SOSIAL (Analisis 

Isi Kualitatif Deskriptif Pengelolahan Kesan Walikota Bandung Ridwan 

Kamil Melalui Unggahan Foto dan Video dalam Akun Instagram 

@ridwankamil) yang disusun oleh Ulfah Nurul Islam ini menemukan bahwa 

Ridwan Kamil melalui @ridwankamil juga menggunakan taktik impression 

management oleh Jones dan Pittman. Penelitian ini menemukan bahwa 

Ridwan Kamil juga paling banyak menggunakan taktik ingratiation.  

Tokoh publik berikutnya adalah seorang selebriti Indonesia yang tengah 

meranggah kancah internasional, Agnes Monica atau yang kini disapa Agnez 

Mo. Terdapat pula penelitian yang berjudul IMPRESSION MANAGEMENT 

AGNES MONICA MELALUI AKUN INSTAGRAM (@agnezmo) yang 
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disusun oleh Chelsea Amanda Alim. Penelitian ini menggunakan metode 

analisis isi kuantitatif dalam menganalisa foto-foto Instagram @agnezmo. 

Hasil dalam penelitian ini adalah ditemukan bahwa Agnez Mo hanya 

menggunakan tiga taktik dari lima taktik impression management Jones dan 

Pittman, yakni ingratiation, self promotion, dan supplication. Taktik 

impression mangement kemudian yang paling banyak dipakai oleh Agnez Mo 

adalah ingratiation dan self promotion, yang membuatnya terlihat baik, 

menarik, dan kompeten. 

Impression management seorang tokoh publik seperti di atas menunjukan 

bahwa taktik ingratiation menjadi taktik yang paling banyak digunakan 

sebagai kesan andalan para tokoh publik melalui sosial media khusunya 

Instagram agar lebih dikenal sebagai orang yang masuk sesuai kategori taktik 

ingratiation. Melihat dari temuan-temuan di atas didapati bahwa sebagaimana 

menurut Jones dan Pittman (1982), bahwa taktik impression management 

ingratiation kemudian diikuti self promtoion adalah yang paling banyak 

menerima perhatian dan paling banyak penelitian yang menggunakannya.  

Joko Widodo seperti yang ditemukan dalam penelitian ini ternyata juga 

paling banyak menggunakan taktik ingratiation dalam unggahan unggahan 

kontennya di Instagram, khususnya menjelang Pilpres 2019. Taktik 

ingratiation yang mendominasi, memperlihatkan bahwa Jokowi ingin terlihat 

sebagai pemimpin yang menunjukan kesan kepada netizen atau masyarakat, 

dirinya adalah seorang yang memiliki sikap dan attitude yang baik melalui 

media sosial Instagram ditengah dirinya masuk dalam top ten hoax jelang 

pilpres 2019.    

Satori dan Komariah (2011: 170-171) membagi triangulasi menjadi tiga 

jenis, yakni: Triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. 

Dalam penlitian ini seperti yang sudah dijelaskan pada bab tiga, yakni 

menggunakan triangulasi sumber data. Triangulasi sumber dalam penelitian 

ini dilakukan dengan cara mencari dari sumber yang beragam yang dapat 

menjadi acuan dan masih berkaitan dengan satu dengan yang lain.  
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Penelitian-penelitian diatas adalah menjadi sebuah triangulasi yang 

dilakukan penulis untuk menambah valid sebuah penelitian khususnya 

penelitian ini. Bahwa dengan meng cross-check kembali dari sumber yang 

berbeda baik berbentuk dokumen penelitian terdahulu, juga dari sumber buku 

dan jurnal yang berkaitan dengan menggunakan teori dari Jones dan Pittman 

tentang impression management. Salah satu jurnal yang digunakan sebagai 

pembanding untuk validasi data adalah jurnal oleh Setareh Zafari yang 

berjudul IMPRESSION MANAGEMENT IN GROUPS (The Influence of 

group characteristics on impression management tactics. Dalam Jurnal 

tersebut yang meneliti tentang bagaimana impression management dapat 

muncul dalam sebuah kelompok. Dilakukan dengan meneliti bagaimana 

seorang individu dalam sebuah kelompok menerapkan taktik impression 

management Jones dan Pittman. Penelitian tersebut menemukan bahwa taktik 

impression management yang paling banyak digunakan oleh individu dalam 

setiap kelompok adalah self promotion, ingratiation dan exemplification. 

Taktik ingratiation kembali menjadi yang termasuk banyak digunakan oleh 

individu untuk memeberikan impresi pada orang lain sesuai darti indikator 

taktik ingratiation itu sendiri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




