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ABSTRAK 

Penelitian ini tentang representasi pemimpin pemerintahan yang digambarkan 

melalui media sosial instagram walikota Bandung Ridwan Kamil. Tujuan penelitian 

ini yaitu untuk mendeskripsikan representasi pemimpin pemerintahan dalam media 

sosial instagram Ridwan Kamil. Signifikansi penelitian ini terletak pada perbedaan 

identitas seorang pemimpin pemerintahan dalam media sosial berbasis foto yang 

dikelola sendiri oleh walikota Bandung Ridwan Kamil. Bahwasanya sosok seorang 

pemimpin pemerintahan atau pejabat publik tidak harus selalu tampil eksklusif dan 

formal untuk mencitrakan dirinya sebagai sosok seorang pemimpin. Melalui media 

sosial instagram walikota Bandung Ridwan Kamil dapat dilihat kedekatan antara 

seorang pejabat publik dengan masyarakat yang dipimpinnya melalui foto dan judul 

foto yang diunggahnya yang sangat jauh dari kesan formal. Ridwan Kamil 

memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk berinteraksi dua arah dan bekerja 

sama dengan masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan dan 

mewujudkan cita-cita daerah yang dipimpinnya Teori yang digunakan dalam 

penelitian ini antara lain teori representasi, dan teori kepemimpinan. Demi tercapainya 

penelitian dengan analisis yang mendalam, peneliti menggunakan metode semiotik 

Roland Barthes. Penelitian dilakukan secara deskriptif melalui tahapan pada tataran 

denotatif (first order signification) dan tataran konotatif (second order signification). 

Sebagai hasilnya, muncul mitos berupa pemimpin sebagai sosok yang dekat dengan 

isu terkini, pemimpin sebagai sosok yang dekat dengan masyarakat, pemimpin 

sebagai sosok yang menjunjung tinggi nilai-nilai lokal dan nasional, serta religious, 

dan pemimpin sebagai sosok kepala keluarga yang harmonis. 
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PENDAHULUAN 

Penelitian ini akan mendeskripsikan mengenai representasi pemimpin 

pemerintahan yang digambarkan melalui media sosial instagram walikota Bandung 

Ridwan Kamil. Penelitian ini dilakukan karena media massa seperti koran, majalah, 

televisi atau radio seringkali mengangkat pemberitaan mengenai figur seorang 

pemimpin terutama pemimpin pemerintahan seperti presiden, bupati atau walikota 

sebagai orang yang berwibawa dan dihormati. Belakangan ini karena semakin 

diminatinya new media atau internet lahirlah berbagai macam media sosial, 

diantaranya facebook, twitter, instagram dan masih banyak lagi. Media sosial 
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memberikan kebebasan bagi setiap penggunanya untuk menulis dan mengunggah 

apapun yang disukai oleh pemilik akun media sosial tersebut. Sosok pemimpin 

pemerintahan yang memiliki andil besar untuk menggerakkan sebuah pemerintahan 

pada suatu daerah diangap penting untuk diteliti seperti apa sosok pemimpin yang 

coba digambarkan melalui akun media sosial pribadinya untuk menarik perhatian 

masyarakat dan netizen. Hal tersebut dirasa menarik oleh peneliti, karena pemimpin 

yang memiliki media sosial mendapat kebebasan untuk menggambarkan seperti apa 

dirinya, terlepas dari kepentingan-kepentingan pribadi pemilik media massa yang 

seringkali menggambarkan figur pemimpin tersebut secara dibuat-buat atau tidak apa 

adanya.  

Salah satu fungsi seorang pemimpin adalah mempengaruhi para pengikutnya, 

hal tersebut berangkat dari pemahaman bahwa kepemimpinan dimaknai sebagai 

sebuah proses untuk mempengaruhi para pengikut. Pendapat tersebut diungkapkan 

oleh banyak pakar kepemimpinan (Wirawan, 2003). Dalam dunia kepemimpinan, 

kapasitas yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin antara lain adalah kapasitas 

dalam menetapkan tujuan, mengorganisasikan kerja, serta memotivasi pengikut untuk 

melaksanakan program kerja tersebut. Tidak hanya sampai di sana, seorang pemimpin 

juga harus mampu membentuk, meningkatkan serta mempertahankan kesolidan dan 

kerja sama antar pengikutnya, serta mengkonsolidasikan dukungan dan kerja sama 

dari masyarakat luas. Uraian diatas menjelaskan pengertian pemimpin secara umum, 

namun Ridwan Kamil disini adalah sebagai pemimpin pemerintahan dalam tingkat 

Kota, yaitu Walikota. Walikota merujuk kepada seorang politikus yang bertindak 

sebagai pemimpin sebuah kota. Pengertian walikota adalah orang yang mengepalai 

suatu daerah kotamadya atau setingkat kabupaten yang dipilih  secara langsung 

melalui pemilihan umum. Wali Kota memiliki tugas dan wewenang memimpin 

penyelenggaraan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD Kota.  

(Kaelola, 2009) 

Peran media massa tidaklah terpisah dari berbagai kepentingan, konflik, dan 

fakta yang kompleks serta beragam. Dalam hubungannya dengan kekuasaan media 

memiliki posisi yang strategis, terutama karena media bekerja secara ideologis guna 

membangun persepsi masayarakat yang menganggap itu sebuah realitas. Menurut 

(Panuju, 2002) persoalan-persoalan yang dilansir media massa membentuk peta 

pemikiran (politik) dalam masyarakat. Para ahli politik yakin bahwa sumber informasi 

yang paling utama berpengaruh terhadap pola pikir masyarakat adalah media massa 



terutama televisi. Artinya bahwa setiap individu yang berhadapan langsung dengan 

dunia politik meyakini bahwa tanggung jawab mereka terhadap kinerja masing-

masing akan mudah memberi gambaran di masyarakat melalui media massa, dan 

kemudian masyarakat akan menganggap apa yang dianggap media massa sebagai 

realitas merupakan sebuah kebenaran. Pesan yang muncul pada media massa 

merupakan informasi yang dianggap sebuah kebenaran realitas, artinya sesuatu 

dianggap informasi jika mampu menarik perhatian khalayak.  

Namun dewasa ini telah lahir sebuah media baru atau yang biasa disebut 

internet dan sedang terus menerus berkembang. Internet merupakan hubungan antar 

berbagai jenis komputer dan jaringan di dunia yang berbeda sistem operasi maupun 

aplikasinya di mana hubungan tersebut memanfaatkan kemajuan media komunikasi 

(telepon dan satelit) yang menggunakan protokol standar dalam berkomunikasi yaitu 

protokol TCP/IP.  Internet merupakan media komunikasi dan informasi (tukar 

menukar data/informasi). Perkembangan internet diikuti oleh berkembangnya media 

sosial. Teknologi dalam media baru yang biasa disebut sebagai media sosial sangat 

penting. Media sosial sangat berperan dalam proses penciptaan citra yang 

membutuhkan kepiawaian para komunikator politik dalam mengendalikan teknologi 

internet. Membicarakan seberapa besar peran media online ataupun sosial media di 

Indonesia, paling mudah kita bisa melihat dari sisi jumlah (kuantitas). Sampai saat ini 

(6/16) sudah ada sekitar 88,1 juta pengguna internet aktif di Indonesia. Jumlah itu pun 

diperkirakan dapat terus bertambah. Selain itu yang juga menarik adalah televisi di 

Indonesia mengalami penurunan rata-rata waktu tonton. Hal ini juga tak lepas dari 

pengguna internet di Indonesia yang lebih sering mengakses internet. Berdasarkan 

data yang dihimpun We Are Social, ada kenaikan pengguna internet di Indonesia 

selama setahun, mulai Januari 2015 sampai Januari 2016, yakni sekitar 15 persen. 

Kenaikan jumlah pengguna internet tersebut juga berimbas pada pengguna media 

sosial yang kian banyak. Meskipun tak sebanyak kenaikan pengguna internet, 

pengguna media sosial yang aktif bertambah sekitar 10 persen dari Januari tahun lalu. 

Selain itu, pengguna media sosial di perangkat mobile pun turut naik sampai 6 persen 

dari tahun sebelumnya. Sementara itu, berdasarkan data dari Asosiasi Penyelenggara 

Jasa Internet Indonesia (APJII), sampai saat ini pengguna internet di Indonesia telah 

mencapai 88,1 juta dan 48 persen di antaranya merupakan pengguna internet harian. 

Selain kuantitas, kita juga perlu memperhatikan kualitas penggunanya. Pengguna 

sosial media umumnya adalah kaum terpelajar yang berpengaruh di masyarakat. 



Media Sosial dibandingkan dengan media konvensional bagi seorang 

pemimpin pemerintahan adalah berbeda, apabila masyarakat melihat sosok pemimpin 

melalui media konvensional, maka hal yang dirasa adalah adanya jarak antara 

pemimpin dengan yang dipimpin. Sifat media sosial yang dua arah memang terasa 

mempersempit jarak antara seorang pemimin dengan masyarakat yang dipimpin, 

terutama apabila media sosial tersebut dikelola oleh tangan pemimpin itu sendiri. 

Ketika ada sebuah persoalan, masyarakat langsung dapat dengan cepat memberikan 

feedback, begitupula pemimpin, apabila dirasa perlu memberikan klarifikasi atas 

suatu hal, bisa lebih cepat sampai kepada masyarakat tidak terbatas ruang dan waktu 

apabila dibandingkan dengan media konvensional. Secara umum gaya kepemimpinan 

di Indonesia cenderung mengarah pada memberi jarak dengan masyarakat. Gaya elitis 

dan tidak jarang arogan, adalah bentuk komunikasi berjarak dengan masyarakat. Hal 

ini merupakan ciri komunikasi kepemimpinan sebelum era reformasi, yang sarat 

dengan pesan-pesan implisit multi tafsir, yang pantang dipertanyakan apalagi dikritik. 

Namun saat ini seiring dengan berkembangnya teknologi komunikasi, perlahan-lahan 

para pemimpin mulai meanfaatkan media sosial, walaupun hanya sebagian kecil yang 

mengikuti perkembangan zaman dan menjalankan media sosialnya dengan tangan 

sendiri. 

Gaya komunikasi seorang pemimpin memberi pengaruh bagi cara pandang 

masyarakat terhadap pimpinannya. Namun seiring perkembangan masyarakat yang 

semakin kritis dan didorong makin berperannya media sosial sebagai media baru yang 

turut membantu pembentukan opini publik tentu mengubah pandangan masyarakat 

terhadap pemmpin yang diharapkannya. Komentar melalui media sosial selalu lebih 

informal, sangat terbuka, terkadang menjurus ke personal bila dibandingkan melalui 

media konvensional. Cara ini pulalah yang membuat media sosial menjadi populer 

digunakan dalam membentuk opini yang sangat diperlukan bagi pemimpin politik 

siapapun. Komunikasi melalui media sosial ini pula salah satu penyebab 

berkurangnya jarak antara khalayak dan komunikator, dalam hal ini adalah pemimpin. 

Dari sekian banyak macam media sosial, peneliti memilih instagram sebagai 

media sosial yang merepresentasikan sosok seorang pemimpin, karena instagram 

adalah media sosial yang berbasis visual yaitu hanya foto dan video sehingga peneliti 

akan lebih fokus melihat dari foto-foto beserta judul foto (caption) yang diunggah. 

Hasil temuan data dan observasi yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa  

Instagram merupakan salah satu sosial media yang populer saat ini selain facebook 



dan twitter. Sebagai media sosial berbasis visual, instagram mengalahkan pinterest 

sebagai media sosial dengan platform yang sama, yaitu foto, video beserta caption. 

Sosok pemimpin yang dibahaS dalam penelitian ini adalah Ridwan Kamil. 

Muhammad Ridwan Kamil  S.T, M.U.D atau biasa dipanggil Emil ini adalah 

Walikota Bandung periode 2013-2018. Pada tahun 2013 Emil yang dari kalangan 

profesional dicalonkan oleh Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra sebagai 

walikota Bandung dengan didampingi oleh Oded Muhammad Danial sebagai calon 

wakil walikota. . Ridwan Kamil adalah yang pertama terjun ke dunia media sosial 

instagram, dikelola sendiri secara pribadi, yang langsung mendapat jutaan followers 

dan menjadi idola di masyarakat, saat ini pemimpin pemerintahan yang mulai 

menggunakan media sosial instagram juga adalah Gubernur Jakarta, Pak Ahok. 

Ridwan Kamil juga memiliki akun sosial media di facebook dan twitter, 

terdapat beberapa perbedaan penampilan Ridwan Kamil dalam akun-akun sosial 

medianya sesuai dengan fungsinya. Pada media sosial facebook, akun Ridwan Kamil 

dikelola oleh staffnya sedangkan twitter digunakan sebagai alat komunikasi dua arah 

dengan masyarakat kota Bandung seperti yang dikatakan olehnya melalui salah satu 

acara dalam media massa. Peneliti memilih akun instagram Ridwan Kamil selain 

karena pemimpin kota Bandung tersebut menjadi viral melalui media sosial instagram 

juga karena instagram adalah sosial media yang berbasis visual, dianggap lebih 

menarik sehingga penelitian dapat lebih fokus pada foto-foto beserta judul foto yang 

diunggah oleh walikota Bandung tersebut. Penelitian ini akan menggunakan metode 

analisis semiotik milik Roland Barthes.  

 

PEMBAHASAN 

Foto dalam akun media sosial instagram Ridwan Kamil dibagi ke dalam 5 

kategori berdasarkan setting dan aktivitasnya, yaitu: Pemimpin dalam bekerja sebagai 

walikota, pemimpin sebagai sosok yang dekat dengan masyarakat, pemimpin dan 

pakaian/busana, pemimpin ketika leisure time, dan pemimpin sebagai kepala 

keluarga. Analisis akan dibagi ke dalam dua tingkatan pemaknaan menurut semiotika 

Roland Barthes. Roland Barthes memiliki teknik analisis yang disebut dengan 

signifikansi. Sigifikansi Barthes terbagi menjadi dua tingkat, yakni first order 

signification dan second order signification atau lebih dikenal dengan makna denotasi 

dan makna konotasi. Sobur (2006) menjelaskan bahwa signifikansi tahap pertama 

atau denotasi merupakan hubungan antara signifier dan signified dalam sebuah tanda 



terhadap realitas eksternal, makna paling nyata dari tanda. Pada tingkat ini, peneliti 

akan menganalisis tanda-tanda pada foto dan judul foto dalam akun instagram Ridwan 

Kamil dengan mendeskripsikan apa yang tampak pada foto dan judul foto tersebut.  

Selanjutnya foto akan dianalisis pada signifikansi tahap kedua atau konotasi. 

Sobur (2006) menjelaskan bahwa signifikansi tahap kedua atau konotasi 

menggambarkan interaksi yang terjadi ketika tanda bertemu dengan perasaan atau 

emosi dari pembaca teks dan nilai-nilai dari kebudayaan, tradisi dan konteks sejarah. 

Karena itu konotasi memiliki makna yang subjektif. Pada signifikansi tahap kedua ini 

pula tanda bekerja melalui mitos. Mitos adalah bagaimana kebudayaan menjelaskan 

atau memahami beberapa aspek tentang realitas. Representasi melibatkan penggunaan 

bahasa, tanda-tanda dan gambar-gambar yang mewakili atau merepresentasikan 

sesuatu. Bahasa adalah media melalui mana pikiran, ide-ide, dan perasaan 

direpresentasikan dalam sebuah budaya, Representasi melalui bahasa menjadi sentral 

bagi proses-proses ketika makna diproduksi (Ida, 2011) 

Ridwan Kamil sebagai seorang walikota Bandung atau pemimpin 

pemerintahan, melalui media sosialnya tampil sebagai sosok pemimpin yang gayanya 

jauh dari kesan formal seperti yang seringkali ditampilkan pada media konvensional. 

Ridwan Kamil tampil sangat kasual, humoris, bergaya anak muda dekat dengan 

masyarakat juga dengan isu-isu terkini. Pada kategori Pemimpin dalam Bekerja 

Sebagai Walikota, melalui makna konotasi Ridwan Kamil tampil sebagai sosok 

pemimpin yang peduli terhadap isu lingkungan, di mana isu lingkungan saat ini bukan 

hanya sebagai isu nasional tetapi juga merupakan isu global. Selain itu, melalui 

caption dalam foto tersebut, Ridwan Kamil juga tampak sebagai sosok pemimpin 

yang meletakkan posisinya setara dengan rakyat melalui aksi boikot bonbin bandung, 

di mana biasanya aksi boikot dilakukan oleh masyarakat untuk menentang kaum elit 

tapi dalam hal ini justru Ridwan Kamil yang dari kalangan elit atau pemerintah.  



 

Gambar 1. Ridwan Kamil dengan gajah Yani yang sekarat di kebun binatang Bandung 

  
 

Pada kategori pemimpin sebagai sosok yang dekat dengan masyarakat, dapat 

dimaknai bahwa Ridwan Kamil adalah sosok pemimpin yang menampilkan dirinya 

sebagai sosok yang akrab dengan masyarakat. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya 

foto-foto selfie pemimpin dengan masyarakat dalam jarak fisik yang sangat dekat, 

sehingga menimbulkan kesan Ridwan Kamil adalah orang yang setara dengan 

rakyatnya, tidak menunjukkan kesan eksklusif, atau adanya pengamanan berlebih 

yang menonjolkan adanya jarak sehingga rakyat merasa dekat dengan pemimpinnya. 

Selain itu, pendekatan yang dilakukan Ridwan Kamil kepada masyarakat laki-laki 

Bandung melalui cara-cara yang fun seperti foto selfie bersama, dimana kegiatan 

selfie biasanya dilakukan oleh perempuan. Selain itu dari hasil temuan data, Ridwan 

Kamil selain sebagai sosok seorang pemimpin, beliau juga tampil sebagai seorang 

idola, terutama di kalangan perempuan berusia dewasa, atau kalangan ibu-ibu. 

 

  

Gambar 2. Ridwan Kamil dekat dengan masyarakat 



Pada kategori Pemimpin dan Busana/ Pakaian, Ridwan Kamil seringkali 

terlihat menggunakan penutup kepala atau yang sering kita sebut dengan peci. Peci 

dalam hal ini lekat sekali kaitannya dengan nasionalisme, karena peci menjadi simbol 

nasionalisme di Indonesia sejak digunakan oleh Soekarno. Selain beliau tampak 

sebagai sosok pemimpin yang nasionalis, beliau juga tampak sebagai pemimpin yang 

menjunjung tinggi budaya lokal, dalam hal ini adalah budaya Sunda. Karena beliau 

seringkali menggunakan pangsi yaitu setelan pakaian adat sunda, dan juga 

melestarikan budaya Sunda dengan adanya program Rebo Nyunda.  

 

 

Gambar 3. Ridwan Kamil dan Peci 

 

Pada kategori Pemimpin ketika leisure time atau waktu luang, dari analisis 

yang telah dilakukan pada setiap foto Ridwan Kamil tampil sebagai sosok seorang 

pemimpin yang fun, kekinian dan tampil apa adanya seperti masyarakat umum dalam 

kehidupan sehai-hari. Ridwan Kamil tampil sebagai sosok pemimpin yang tidak jaim 

atau jaga image. Hal tersebut terlihat tidak hanya melalui foto-foto yang diunggah 

oleh beliau melakukan aktivitas-aktivitas dan gaya yang lucu, tetapi juga melaui judul 

foto yang dituliskan oleh beliau dimana sebagian besar dari tulisan tersebut berisi 

guyonan. Foto-fotonya pada kategori ini sangat jauh dari kesan formal, walaupun 

ketika Ridwan Kamil berada di ruang personal atau ruang domestik, jabatan publik itu 

tetap melekat pada dirinya. 

Pada kategori pemimpin sebagai suami dan kepala keluarga, Ridwan Kamil 

melalui foto-foto dan judul foto yang terdapat pada akun instagramnya terakit dengan 

kategori ini adalah sebagai sosok pemimpin yang tidak hanya berhasil dalam 

pemerintahan kota Bandung tetapi juga sebagai pemimpin atau kepala rumah tangga. 

Dari foto-foto beliau bersama keluarga, anak dan istrinya beliau tampil sebagai sosok 



kepala keluarga yang berhasil mewujudkan keluarga yang harmonis. Pemimpin yang 

sukses adalah pemimpin yang kehidupan rumah tangganya juga berhasil atau dalam 

kata lain harmonis. penegasan keluarga harmonis tampak pada foto ia sekeluarga 

duduk dalam satu meja di mana hal tersebut merupakan mitos konsep keluarga 

harmonis Indonesia. 

 

  

Gambar 4. Keluarga harmonis Ridwan Kamil dan mitos keluarga harmonis di Indonesia 
yang dikukuhkan dalam iklan di Indonesia 

 

Dalam semua gambaran, peneliti melihat adanya konsistensi dari Ridwan 

Kamil yang ingin menonjolkan dirinya sebagai sosok pemimpin yang memiliki sifat-

sifat kepemimpinan yang diidolakan oleh masyarakat seperti diantaranya humoris, 

tidak kaku, membaur bersama masyarakat dan up to date, sehingga dengan tampilan 

sosok pemimpin seperti itu, interaksi atau timbal balik yang didapatkan dari 

masyarakat yang dipimpinnya semakin baik.  

 

KESIMPULAN 

 Berdasarkan analisis dan interpretasi yang peneliti lakukan pada bab 

sebelumnya mengenai bagaimanakah representasi pemimpin pemerintahan yang 

digambarkan melalui media sosial instagram walikota Bandung Ridwan Kamil, 

terlihat bahwa sosok seorang pemimpin di dalam media sosial instagram tersebut 

adalah sosok pemimpin yang gayanya jauh dari kesan formal seperti yang seringkali 

ditampilkan pada media konvensional. Ridwan Kamil tampil sangat kasual, humoris 

dan bergaya anak muda, mengingat bahwa pengguna instagram tertinggi adalah pada 



usia muda sehingga beliau tampaknya berhasil mencuri perhatian para followersnya. 

Hal tersebut tidak hanya terlihat pada foto-foto yang diunggah melalui akun 

pribadinya, namun juga pada judul-judul foto yang ia tuliskan, yang hampir semuanya 

diselipkan guyonan. 

 Penelitian akhirnya dapat ditarik sebuah kesimpulan setelah dibagi menjadi 

beberapa kategori berdasarkan keaneka ragaman objek penelitian yaitu foto, 

diantaranya yaitu: Pemimpin dalam Bekerja Sebagai Walikota, Pemimpin Sebagai 

Sosok yang Dekat Dengan Masyarakat, Pemimpin dan Pakaian/ Busana, Pemimpin 

Ketika leisure time (tidak bekerja sebagai walikota) dan Pemimpin Sebagai Suami 

dan Kepala Keluarga. Ridwan Kamil adalah sosok pemimpin pemerintahan, di mana 

jabatan tersebut adalah sesuatu yang diberikan secara formal, melalui surat-surat 

keputusan, yang telah dipilih dan dipercaya oleh masyarakat untuk memangku sebuah 

jabatan yaitu walikota. Pemimpin dalam hal ini dipandang sebagai sebuah subyek, 

maka dalam keadaan apapun sifat sebagai seorang pemimpin pemerintahan  tetap 

melekat walaupun beliau tidak menjalankan tugas sebagai walikota. Kesimpulan 

Ridwan Kamil adalah sosok pemimpin yang sporty, romantis, humoris, dekat dengan 

masyarakat dan lain sebagainya tidak hadir secara natural namun dibangun oleh mitos 

melalui analisis semiotik Roland Barthes. 
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