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Pemaknaan Sticker Emoticon Instant Messenger sebagai Media 

Komunikasi Politik 

(Analisis semiotika pada Sticker Line Presiden Jokowi: Edisi 

Sumpah Pemuda) 

 

Woro Harkandi Kencana, S.Sos, M.Ikom 

 Dosen Fakultas Ilmu Komunikasi 

Universitas Persada Indonesia, Jakarta 

woro.harkandi@gmail.com

 
Abstraksi 

Line merupakan instant messanger yang saat ini banyak digemari oleh masyarakat 

khususnya kalangan remaja. Salah satu fitur yang menarik pada aplikasi ini adalah 

dengan adanya sticker emoticon. Sticker emoticon merupakan bentuk komunikasi 

verbal dalam dunia maya dengan istilah Netspeak,pembicaraan dalam media siber 

seolah-olah penulisan dalam bentuk gambar vektor. Pemerintahan presiden 

Jokowi bekerja sama dengan aplikasi  Line menyambut Hari Sumpah Pemuda 28 

Oktober 2017 meluncurkan Sticker emoticon dengan ikon presiden Indonesia. 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Analisis Pemaknaan menggunakan 

analisis semiotika Saussure.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemaknaan 

pada stiker Line dalam bentuk slogan,ekpresi dan tema  merupakan  kampanye 

politik dalam internet sebagai salah satu media komunikasi politik pemerintahan 

Joko Widodo. 

Kata kunci:  instant messanger, Sticker emoticon, komunikasi politik 

 
Pendahuluan 

Komunikasi melalui dunia 

siber secara digital telah menjadi 

sebuah kebutuhan primer dalam 

kehidupan bermasyarakat saat ini. 

Melalui jaringan internet manusia 

dapat berinteraksi melalui berbagai 

jenis media siber seperti sosial 

media,email, blog internet 

broadcasting hingga instant 

messenger. Instant Messenger adalah 

sebuah aplikasi yang menggunakan 

jaringan internet dan memungkinkan 

pengguna untuk mengirimkan pesan-

pesan secara langsung dan pada saat 

yang bersamaan kepada pengguna 

lainnya yang terhubung di jaringan 

yang sama dan dapat dilakukan 

secara langsung (real time). Instant 

messanger juga memudahkan orang 

untuk berinteraksi dalam grup. 

Sehingga dapat lebih cepat dan 

efisien ketika mengirimkan pesan ke 

banyak orang. 

Pada awalnya aplikasi ini 

hanya menghadirkan bentuk teks. 

Seiring berkembangnya teknologi, 

aplikasi Instant messenger tidak 
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hanya dapat mengirimkan pesan-

pesan teks saja. Banyak fitur yang 

dapat digunakan, seperti group 

messages, voice messages, voice 

recording, voice call,  sticker, 

emoticon dan masih banyak lagi. 

Aplikasi instant messanger yang 

populer di Indonesia antara lain : 

Line,whats up, BBM, We chat  

hingga Cacao Talk. 

 Salah satu instant messanger 

yang paling digemari masyarakat 

adalah LINE. Saat ini terdapat 220 

juta pengguna yang tergabung dalam 

apikasi LINE di seluruh dunia. LINE 

dikembangkan oleh perusahaan 

Jepang bernama NHN Corporation. 

LINE pertama kali dirilis pada Juni 

2011 dan mulanya hanya dapat 

digunakan pada sistem iOS dan 

Android. Setelah sukses pada kedua 

sistem tersebut, LINE masuk dalam 

sistem operasi besutan BlackBerry. 

Lalu pada tahun 2012, LINE resmi 

meluncurkan aplikasi yang dapat 

digunakan pada perangkat Mac dan 

Windows. Kesuksesan LINE sebagai 

aplikasi pengirim pesan instan 

terlihat dari pengguna yang mencapai 

101 juta di 230 negara di dunia. 

LINE menduduki posisi 1 dalam 

kategori aplikasi gratis di 42 negara, 

di antaranya Jepang, Taiwan, 

Spanyol, Rusia, Hong Kong, 

Thailand, Singapura, Malaysia, 

Macau, Swiss, Arab Saudi, Uni 

Emirat Arab, dan lain-lain.  

Di Indonesia sendiri terdapat 

90 juta pengguna, jumlah pengguna 

terbesar ke-empat setelah Jepang, 

Taiwan dan Thailand. Terdapat 80% 

atau sekitar 72 juta pengguna Line di 

Indonesia yang termasuk ke dalam 

pengguna aktif bulanan (monthly 

active User). 

(http://pakar.co.id/2018/03/02/line-

aplikasi-yang-didominasi-pengguna-

remaja/) 

 

Instant messanger ini pula 

yang menjadi media bagi pemimpin 

negara Indonesia dalam 

menggunakan term bahasa di dunia 

siber. Interaksi yang terjadi di dunia 

siber pada kenyataannya terjadi 

melalui medium teks. Nasrullah 

(2014:83) dalam bukunya Teori dan 

Riset Media Siber (Cybermedia) 

menuliskan bahwa ada dua term yang 

bisa digunakan untuk mendekati 

bahasa di media siber “Netspeak” 

dan “Netlingo”. Netspeak diartikan 

pembicaraan yang seolah-olah 

penulisan, dan Netlingo merupakan 

bahasa teks baku menjadi bahasa teks 

yang seolah-olah mewakili ungkapan 

ketika berbicara. Pada penelitian ini, 

Netspeak dapat berupa penggunaan 

ikon emosi berupa “sticker” pada 

aplikasi LINE. 

Bertajuk LINE X Presiden 

Jokowi: Edisi Sumpah Pemuda, ini 

merupakan pertama kalinya Line 

menghadirkan stiker dengan wujud 

Jokowi.Line meminta bantuan 

penggunanya untuk memilih satu 

dari lima stiker ciptaan kreator 

unggulannya melalui voting di 

Official Account Line Indonesia 

mulai dari 5-28 Oktober 2017. Para 

http://pakar.co.id/2018/03/02/line-aplikasi-yang-didominasi-pengguna-remaja/
http://pakar.co.id/2018/03/02/line-aplikasi-yang-didominasi-pengguna-remaja/
http://pakar.co.id/2018/03/02/line-aplikasi-yang-didominasi-pengguna-remaja/
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pengguna dapat memilih setiap stiker 

yang diperlombakan melalui pilihan 

menu yang disediakan dan juga 

melakukan voting. Kompetisi ini 

turut melibatkan Presiden Jokowi, 

dimana beliau akan memilih salah 

satu dari tiga set stiker terbaik pilihan 

publik sebagai pemenang. 

Adapun kreator stiker Line yang ada 

dalam kompetisi ini antara lain Ichi 

Hikaru, Edsants, Enhanced, Segocha 

Sticker, dan Jottersf. bisa diunduh 

gratis oleh publik mulai 24 Oktober 

2017 selama satu bulan dan dapat 

digunakan selama tiga bulan dihitung 

dari hari pengunduhan. 

Pilihan Presiden Joko 

Widodo jatuh pada delapan stiker 

yang menurutnya sesuai dengan tema 

Sumpah Pemuda sekaligus ekspresi-

ekspresi yang sering ia lontarkan. 

Sebagai tambahan, set stiker edisi 

Sumpah Pemuda ini merupakan 

stiker pertama yang menampilkan 

kepala negara sebagai karakter stiker 

LINE sebagai bentuk dorongan bagi 

generasi muda Indonesia untuk 

menyebarkan aspirasi positif 

Kumpulan stiker ini menunjukkan 

kinerja pemerintahannya selama 

ini.Sehingga stiker ini  merupakan 

bentuk komunikasi politik yang 

dilakukan oleh presiden Jokowi. 

Menurut Jack Plano (1989) 

Komunikasi politik merupakan 

penyebaran aksi, makna, atau pesan 

yang bersangkutan dengan fungsi 

suatu sistem politik, melibatkan 

unsur-unsur komunikasi seperti, 

komunikator, pesan, dan lainnya. 

Meadow (1980) pun menuturkan 

komunikasi politik memiliki makna 

setiap perubahan simbol-simbol dan 

pesan-pesan yang signifikan terhadap 

suatu keadaan politik atau memiliki 

konsekuensi terhadap sistem politik.( 

Tabroni, 2014:18) 

Hal inilah yang membuat 

peneliti tertarik untuk menganalisis 

lebih mendalam pemaknaan sticker 

line edisi Jokowi dengan tema 

sumpah pemuda sebagai media 

komunikasi politik dengan 

menggunakan analisis semiotika 

Saursse 

  

Landasan teori dan konsep 

1. Komunikasi politik 

Komunikasi politik merupakan 

gabungan dari dua kata komunikasi 

dan politik. Jika sudah digabungkan 

(komunikasi politik) memiliki makna 

yang lebih luas dan tidak sederhana. 

Dalam konteks ini, komunikasi tidak 

hanya dipahami sebagai 

penyampaian sebuah pesan dari 

seseorangg kepada orang lain atau 

publik. Menurut Dan Nimmo (2005), 

komunikasi juga dapat dipahami 

sebagai penciptaan gagasan-gagasan 

informasi oleh publik jika diberikan 

petunjuk dengan simbol, slogan atau 

tema pokok. 

Sehingga definisi komunikasi 

politik yang sesuai pada penelitian 

ini  dalam buku komunikasi politik 

pada era multimedia (Tabroni, 

2014:18) antara lain  

Political communication refers to 

any exchange of symbols or message 
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that to a significant extent have been 

shaped by or have consequence for 

the polotical system (Meadow,1980) 

  

Menurut Jack Plano (1989) 

Komunikasi politik merupakan 

penyebaran aksi, makna, atau pesan 

yang bersangkutan dengan fungsi 

suatu sistem politik, melibatkan 

unsur-unsur komunikasi seperti, 

komunikator, pesan, dan lainnya. 

 

2. Kampanye melalui internet 

Sebagai bentuk euforia para 

politikus, negara kita menghadapi 

babak baru bermedia. Kampanye 

politik memasuki babak baru 

bermedia. Kampanye politik 

memasuki era internet yang 

memerlukan keahlian khusus sebab 

internet memiliki karakteristik yang 

berbeda dengan media massa 

konvensional (cetak elektronik). 

Semakin majunya era globalisasi 

informasi dan komunikasi telah 

memberikan banyak alternatif 

strategi komunikasi dalam 

kampanye. Melalui internet 

kampanye dapat dilakukan pada tiga 

segmen sekaligus, yakni massa, 

antarpribadi, dan organisasi. 

Menurut Bambang Haryanto, 

seorang konsultan strategi 

komunikasi di internet. Kampanye 

bermedia internet jauh lebih efektif 

apabila dijalankan menurut norma 

internet sebagai media yang egaliter, 

yaitu dari rakyat oleh rakyat dan 

untuk rakyat. Tidak dijalankan secara 

monolitis, terpusat, top down. 

Internet dapat memberi peluang 

kepada konstituen untuk memberikan 

pendapat dan pemikiran-

pemikirannya kepada para kandidat, 

dan para kandidat dapat menyerap 

aspirasi dan suara rakyat. 

(www.dunia.pelajar-islam.or.id) 

 

3. Instant messanger 

Instant messanger adalah 

suatu sistem pengiriman pesan 

dengan cepat melalui perantaraan 

jaringan internet dari satu komputer 

ke komputer yang lain. Konsep yang 

digunakan oleh teknologi ini muncul 

pada awal-awal pengembangan 

sistem operasi UNIX dan jaringan 

Internet; para pengguna yang sudah 

masuk log dapat mengirimkan 

perintah berupa talk, write, dan 

finger untuk melihat siapa saja yang 

sudah masuk log dan akhirnya 

mengirimkan pesan singkat kepada 

mereka. Istilan pesan instan (instant 

messaging) saat ini pada umumnya 

mengacu kepada sebuah teknologi 

yang dipopulerkan oleh America 

Online (AOL), yang kemudian 

diikuti oleh Yahoo! (Yahoo! 

Messenger), Google, dan Microsoft 

(Windows Live Messenger) dan 

perusahaan-perusahaan lainnya. 

Fungsi instant messenger : 

a. Instant messages : Untuk 

mengirim pesan kepada teman yang 

sedang online pada saat yang 

bersamaan. 

b. Chat : Untuk menciptakan chat 

room dengan teman atau rekan kerja 

http://www.dunia.pelajar-islam.or.id/
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sehingga pembicaraan dapat 

berlangsung. 

c. Web links : Untuk berbagi link 

mengenai website favorit. 

d. Video : Untuk mengirim serta 

menyaksikan video dan melakukan 

chatting secara face to face dengan 

teman. 

e. Images : Untuk melihat gambar 

yang ada teman anda miliki. 

f. Files : Untuk berbagi file dengan 

mengirimkan file tersebut langsung 

kepada teman. 

g. Talk : Berfungsi agar pengguna 

bisa benar-benar berbicara dengan 

teman mereka, layaknya telepon. 

h. Mobile capabilities : untuk 

mengirimkan instant message 

melalui handphone. 

 

4. Line Messenger  

LINE adalah aplikasi pesan 

instan (instant messaging) untuk 

smartphone dan PC. Selain untuk 

melakukan kirim pesan teks, line 

juga bisa mengirim gambar, video, 

pesan suara dan melakukan 

panggilan suara secara gratis. Line 

diluncurkan pada tanggal 23 Juni 

2011 oleh NHN Jepang setelah 

gempa Tohoku. NHN Jepang 

menyadari betapa nyaman sistem 

komunikasi rusak itu dan 

menemukan bahwa layanan data 

akan bekerja dan lebih efisien. 

Mereka memutuskan untuk 

merancang sebuah aplikasi yang 

dapat diakses oleh smartphone, tablet 

dan dekstop yang bekerja pada 

jaringan internet dan akan layanan ini 

secara gratis dapat digunakan, 

bahkan untuk melakukan telepon. 

LINE menggunakan sistem 

nomor telepon seluler penggunanya 

untuk saling berhubungan. LINE saat 

ini tersedia untuk iOS dan Android 

dan bisa diunduh secara gratis di App 

Store dan Google Play.  

LINE memiliki beberapa 

keunggulan. Pertama, LINE 

memberikan layanan free call. Ini 

adalah layanan telepon tanpa 

menggunakan pulsa, melainkan 

dengan koneksi data internet. LINE 

akan menghubungkan panggilan ke 

server mereka. Kedua, grup yang 

dibentuk dalam aplikasi LINE bisa 

menampung 100 anggota. Yang 

membuat Line berbeda dari aplikasi 

IM lainnya  adalah Stiker-Stiker 

Emoticon yang bervariasi. Stickers 

inilah yang cukup unik untuk LINE, 

karena gambar ikonnya lucu-lucu, 

berukuran besar dan lebih ekspresif. 

Selain itu, LINE juga menyediakan 

layanan untuk memblokir seorang 

teman yang ada di kontak. Naver, 

perusahaan asal Jepang yang 

mengembangkan aplikasi ini, 

melengkapi LINE dengan beberapa 

aplikasi tambahan, yakni LINE 

CAMERA dan LINE CARD untuk 

kartu ucapan. Keduanya sudah 

tersedia untuk iOS dan Android. 

Pada awal April 2012, Naver 

memperluas penggunaan LINE ke 

perangkat komputer dan LINE kini 

sudah tersedia untuk  Mac dan 

Windows. 

5. Sticker Emoticon 

http://itunes.apple.com/us/app/line/id443904275?mt=8
http://itunes.apple.com/us/app/line/id443904275?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.naver.line.android&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwxLDEsImpwLm5hdmVyLmxpbmUuYW5kcm9pZCJd
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Pada LINE, yang membuat 

aplikasi ini unik adalah keberadaan 

“Sticker”. Sticker ini adalah gambar 

secara grafis yang disediakan dalam 

berbagai pose untuk memberi nuansa 

berbeda ketika pengguna LINE 

sedang berinteraksi di dunia maya. 

“Sticker” ini berupa olahan gambar 

vector di dalam aplikasi LINE 

dimana di dalamnya ada bermacam-

macam ekspresi yang umum ditemui 

dalam interaksi antar manusia. 

 Stiker membuat komunikasi 

lebih fleksibel saat menggunakan 

aplikasi messaging. Karena jika 

hanya pakai teks, interaksi akan 

terjadi tanpa intonasi, datar dan tak 

jarang salah dipahami. Tidak heran 

jika perkembangan stiker ternyata 

cukup pesat, bahkan karena 

menguntungkan secara finansial, 

stiker dimanfaatkan oleh perusahaan 

yang mengkhususkan diri sebagai 

penyedia stiker. 

Hal ini memang 

perkembangan baru, tetapi juga 

sebenarnya tidak mengherankan 

karena saat berkomunikasi dengan 

teks yang datar, pengguna butuh cara 

untuk membuat komunikasi lebih 

ekspresif dan jelas. Bahkan jauh-jauh 

hari Charles Darwin lewat teori 

komunikasi nonverbalnya itu telah 

menegaskan bahwa ekspresi adalah 

satu faktor yang amat penting dalam 

sebuah komunikasi. Itulah awalnya 

muncul emoticon, untuk membuat 

komunikasi melalui platform email, 

media sosial, atau aplikasi messaging 

menjadi lebih fleksibel dan natural. 

Mengisi kekosongan dari ekspresi 

yang biasa tertangkap saat 

berinteraksi langsung.  

Perusahaan yang 

mengkhususkan diri menjadi 

semacam agen untuk urusan stiker. 

Perusahaan ini akan menyediakan 

lisensi dan stiker yang dibutuhkan, 

sehingga para partner (pembuat 

aplikasi messaging) tidak perlu sulit 

lagi mengembangkan stikernya, 

cukup mengambil dari perusahaan 

ini, termasuk dalam urusan bisnis ini 

dengan pihak lain atau berurusan 

dengan brand jika ingin membuat 

stiker dari tokoh kenamaan. 

(https://www.academia.edu/1075401

4/Stiker_Emoticon_LINE) 

 

Metodologi penelitian  

Penelitian ini menggunakan 

metode semiotika. Secara estimologi 

istilah semiotik berasal dari kata 

Yunani semeion yang berarti 

“tanda”. Tanda itu sendiri 

didefinisikan sabagai sesuatu yang 

atas dasar konvensi sosial yang 

terbangun sebeumnya. Dapat 

dianggap mewakili sesuatu yang lain. 

Sedangkan secara terminologi, 

semiotik dapat didefinisikan sebagai 

ilmu yang mempelajari sederatan 

luas objek-objek, peristiwa-peristiwa 

seluruh kebudayaan sebagai tanda 

(Sobur,2009:95). Dick Hartoko 

(1984, dalam Santoso,1993:3) 

memberi batasan semiotik adalah 

bagaimana karya itu ditafsirkan oleh 

para pengamat dan masyarakat lewat 

tanda-tanda atau lambang-lambang 

https://www.academia.edu/10754014/Stiker_Emoticon_LINE
https://www.academia.edu/10754014/Stiker_Emoticon_LINE
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Teknis analisis data yang 

digunakan menggunakan  konsep 

semiotika yang dikenalkan oleh 

Ferdinand de Saussure.Pada delapan 

sticker emoticons Line episdose 

Jokowi: Sumpah Pemuda. Tanda 

mempunyai dua komponen yaitu 

signifier dan signified. Signifier 

adalah aspek dari tanda, sementara 

signified adalah gambaran mental 

atau konsep hubungan antara 

keadaan fisik tanda dan konsep 

mental disebut signification. Dengan 

kata lain, signification adalah upaya 

dalam memberikan makna terhadap 

tanda (meaning making process).  

Sausure (1966) juga 

mengatakan bahwa tanda-tanda 

adalah segala sesuatu yang 

digunakan untuk sesuatu yang lain. 

Ada dua pendekatan penting atas 

tanda-tanda, yaitu pertama 

pendekatan yang didasarkan pada 

pandangan Sassure yang mengatakan 

bahwa tanda-tanda disusun oleh dua 

elemen, yaitu aspek citra tentang 

 

Hasil dan Pembahasan 

Hasil analisis dalam 

penelitian ini menggunakan 8 sticker 

line yang terpilih dari voting 

masyarakat dan presiden Joko 

Widodo sendiri. Pemaknaan pada 

stiker tersebut antara lain. 

 
Gambar 1 

signifier pada sticker ini berupa 

gambar presiden Joko Widodo 

sedang berorasi meneriakan kata  

“Kerja!, Kerja‼, Kerja‼!. Ini 

Merupakan slogan dalam 

pemerintahan Jokowi. Pada sticker 

tersebut Presiden Joko Widodo 

sebagai kepala negara berpakaian 

rapi dengan berjas dan kopiah. 

Terdapat bendera merah putih 

sebagai latar belakang. Ekspresi 

presiden terlihat bersemangat dan 

lantang meneriakan slogan tersebut 

dengan tangan kanan yangg 

terangkat ke atas. Signifed pada 

Stiker ini merupakan simbol seorang 

Kepala Negara Indonesia terlihat dari 

latar belakang bendera merah putih 

dan baju kenegaraan yang biasa 

digunakan presiden Jokowi dalam 

acara protokoler menggunakan jas 

hitam dan berdasi merah. Slogan 

kerja pun diteriakan dengan lantang 

terihat dari ekpresi wajah presiden 

dan penggunaan tanda seru yang 

berarti penegasan. Slogan tersebut 

merupakan semangat pemerintahan 

yang terus bekerja demi negara 
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Gambar 2 

Signifier presiden Joko 

Widodo di atas podium 

menggunakan kemeja putih dan  

memegang microphone. Terdapat 

teks sebentar…sebentar… signified 

makna pada stiker ini 

menggambarkan saat presiden 

Jokowi sedang mendengarkan keluh 

kesah persoalan di masyrakat. 

Banyaknya masyarakat yang ingin 

mengemukan pendapat di 

hadapannya terlihat dari teks 

sebentar…sebentar… karena beliau 

berusaha dapat mendengarkan semua 

pendapat masyarakat terliaht dari  

ekspresi muka yang serius dan 

tangan kiri yang diangkat keatas.

 

Gambar 3 

Signifier presiden Joko Widodo 

dengan mengenakan kemeja putih 

dengan tangan menunjuk dengan teks 

“Jangan Bully”. Ucapan Jokowi ini 

merupakan pesan Jokowi kepada 

anak-anak pada Hari Anak Nasional 

yang digelar di Lapangan Pauh 

Janggi, Kota Pekanbaru, Provinsi 

Riau pada tanggal 23 Juli 2013. 

Signified pada stiker ini selain pesan 

untuk anak-anak untuk tidak 

melakukan tindakan bullying dan 

saling menghargai. Tetapi dibalik 

pesan tersebut Jokowi juga ingin 

menunjukkan kekecewaan dengan 

banyaknya tindakan bullying. 

Terlebih bullying yang terjadi 

terhadap pemerintahan kerjanya.  

 
Gambar 4 

Signifier pada emoticon stiker 

ini presiden Joko Widodo sedang 

tertawa terlihat dari ekspresi 

wajahnya yang senang dan adanya 

font He..He…Baju yang digunakan 

pun masih mengenakan kemeja 

putih. Signified, stiker ini memiliki 

makna menggambarkan kepribadian 

presiden yang humoris meskipun 

sedang berhadapan dengan 

masyarakat terlihat dari pakaian yang 

dikenakan masih menggunakan 

kemeja putih yang merupakan baju 
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kerja saat sedang bertemu dengan 

masyarakat. Teks He..he..merupakan 

ekspresi tertawa dan bahagia yang 

diperlihatkan oleh presiden. 

 
Gambar 5 

Signifier pada stiker line ini 

memperlihatkan presiden Jokowi 

sedang mengacungkan jempol tangan 

kirinya dan mengenakan pakaian non 

formal yaitu jaket bomber berwarna 

biru.terdapat teks “Pinter Banget” 

Signifed,makna pada stiker line ini 

merupakan ekspresi Jokowi pada saat 

bertemu dengan masyarakat 

khusunya anak-anak pada suatu 

event kunjungannya yang 

menyertakan kuis.Bagi mereka yang 

benar menjawab pertanyaan tersebut 

Presiden Jokowi seringkali 

mengeluarkan statement “Pinter 

Banget”. Ucapan pujian untuk 

menyenangkan hati anak-anak dan 

menunjukkan keakraban dengan 

mereka. 

        
Gambar 6 

Signifier gambar sepeda 

gunung dengan teks “Mau sepeda?”. 

Signified presiden Jokowi yang 

sering kali dalam pertemuan nya 

dengan masyarakat memberikan 

pertanyaan kuis. Sehingga sepeda 

merupakan hadiah bagi masyarakat 

yang telah menjawab pertanyaan 

beliau.makna dari sepeda sendiri 

merupakan olahraga yang 

mencerminkan kemandirian dan 

kerja keras serta bisa dinikmati dari 

segala kalangan.

 
Gambar 7 

 

Signifier presiden Joko 

Widodo mengenakan baju adat 

daeran Banjar. Moment tersebut 

terjadi saat perayaan HUT 

kemerdekaan RI 17 Agustus 2017. 

Tangan Jokowi pun tampak 

memberikan salam dengan 

menyatukan kedua telapak tangan 
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terdapat teks “Indonesia itu 

beragam”. Signified presiden Jokowi 

ingin menegaskan keberagaman 

negara Indonesia dengan memakai 

salah satu baju adat Indonesia. Dan 

diharapkan masyarakat saling bersatu 

dalam keberagaman. 

 
Gambar 8 

Signifier stiker ini 

memperlihatkan 7 suku bangsa di 

Indonesia dengan pakaian adat 

masing-masing saling bergandengan 

tangan dengan teks salam pluralisme. 

Signified salam pluralisme 

merupakan salam yang dipopulerkan 

Jokowi saat Pada pidato 

pelantikannya sebagai presiden, 20 

Oktober 2014 lalu, Jokowi 

mengawali pidatonya dengan salam 

campur. Salam Islam, Hindu dan 

Budha. Ia selain mengucapkan 

‘assalamualaikum’ juga 

mengucapkan ‘Shalom. Om 

Swastiastu. Namo 

Buddhaya’.  Kemudian di akhir 

pidatonya Jokowi selain 

mengucapkan ‘wassalamualaikum’ 

juga mengucapkan Om Shantih, 

Shantih,Shantih, Om. Dengan salam 

ini diharapkan menjaga persatuan 

umat beragama. 

Sticker emoticon pada 

aplikasi Line merupakan bentuk dari 

bahasa di dunia siber Netspeak. 

Pembicaraan seoalah-olah penulisan. 

Sehingga komunikasi saat ini tidak 

hanya berupa teks tetapi melalui 

gambar dalambentuk sticker 

emoticon. Aplikasi Line 

menampilkan stiker edisi Jokowi 

dalam menyambut hari Sumpah 

Pemuda 28 September 2017. Dari 

hasil analisis semiotika Sausure pada 

8 stiker emoticon tersebut. Tanda 

pada stiker tersebut merupakan 

media komunikasi politik yang 

dilakukan presiden Jokowi sebagai 

bagian dari kampanye politik di 

dalam internet. Menurut Jack Plano 

(1989) Komunikasi politik 

merupakan penyebaran aksi, makna, 

atau pesan yang bersangkutan 

dengan fungsi suatu sistem politik, 

melibatkan unsur-unsur komunikasi 

seperti, komunikator, pesan, dan 

lainnya. Presiden Jokowi melalui 

stiker line ini menyebarkan aksi 

politiknya melalui makna pesan 

stiker line terhadap kinerja yang telah 

dilakukannya selama ini.  

"Kami berharap lewat stiker ini 

semakin banyak lagi talenta lokal 

yang terinspirasi untuk menghasilkan 

karya yang positif di dunia digital ini 

dan terus berkontribusi untuk 

Indonesia. Mari unduh stikernya, dan 

terus jadi bagian di revolusi generasi 

kreatif digital Indonesia," kata Revie 

Sylviana, Business Development 

Director LINE Indonesia. 

(https://www.merdeka.com/teknologi

/ada-stiker-jokowi-di-line.html) 

 

https://www.merdeka.com/teknologi/ada-stiker-jokowi-di-line.html
https://www.merdeka.com/teknologi/ada-stiker-jokowi-di-line.html
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Menurut Bambang Haryanto, 

seorang konsultan strategi 

komunikasi di internet. Kampanye 

bermedia internet jauh lebih efektif 

apabila dijalankan menurut norma 

internet sebagai media yang egaliter, 

yaitu dari rakyat oleh rakyat dan 

untuk rakyat. Pembuat stiker Line ini 

merupakan masyarakat sendiri yang 

dipilih oleh masyarakat dan 

digunakan oleh masyarakat sebagai 

bagian dari revolusi generasi kreatif 

digital Indonesia menyambut hari 

Sumpah Pemuda. Hal ini mejadi 

media komunikasi politik yang tepat 

bagi Presiden Jokowi dalam 

mempresentasikan kinerja nya 

dengan bentuk ekpresi,slogan 

maupun kegiatan yang sering kali 

dilakukannya. 

Simbol-simbol sangat penting 

dalam memungkinkan orang 

bertindak dalam cara-cara manusiawi 

yang khas. Oleh karena simbol, 

manusia “tidak merespon secara 

pasif kepada realitas yang 

memaksakan dirinya, tetapi 

menciptakan secara aktif dan 

menciptakan kembali dunia 

tempatnya beraksi (Charon 1998:69). 

Sticker line sebagai sebuah simbol 

merupakan bentuk pemaknaan dari 

kinerja yang dilakukan oleh presiden 

Jokowi. Simbol-simbol ini dalam 

tulisan Ritzer (2012:630) dijabarkan 

memiliki sejumlah fungsi spesifik 

bagi penggunanya. Sehingga sticker 

line Jokowi ini memiliki fungsi 

spesifik sebagai media komunikasi 

politik dalam masa pemerintahanya. 

Menurut Dan Nimmo (2005), 

komunikasi juga dapat dipahami 

sebagai penciptaan gagasan-gagasan 

informasi oleh publik jika diberikan 

petunjuk dengan simbol, slogan atau 

tema pokok. Dalam penelitian ini 

penciptaan ide stiker line oleh kreator 

dari masyarakat sendiri dalam bentuk 

simbol, slogan dan tema sumpah 

pemuda 

Stiker membuat komunikasi 

lebih fleksibel saat menggunakan 

aplikasi messaging. Karena jika 

hanya pakai teks, interaksi akan 

terjadi tanpa intonasi, datar dan tak 

jarang salah dipahami. Tidak heran 

jika perkembangan stiker ternyata 

cukup pesat. Khususnya di kalangan 

remaja yang menjadi target market 

Line dan edisi sumpah pemuda 

dengan sasaran komunikasi politik 

untuk pemuda dan pemudi Indonesia 

dengan segala plularismenya. 

 

Kesimpulan  

Kesimpulan dari analisis dan 

pembahasan yang telah dilakukan 

oleh peneliti adalah Pemaknaan 

Sticker Emoticon Instant Messenger 

sebagai Media Komunikasi Politik 

Sticker Line Presiden Jokowi: Edisi 

Sumpah Pemuda merupakan bentuk 

kampanye politik yang dilakukan 

oleh presiden Jokowi. Dengan 

karakter pada sticker tersebut 

menampilan ekpresi, slogan dan 

tema. Pemaknaan tanda pada sticker 

emoticon tersbut merupakan 

representasi kinerja yang dilakukan 

dalam pemerintahan Joko Widodo 
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sebagai pencitraan yang baik seorang 

presiden di tengah pluralisme 

menyambut hari Sumpah Pemuda. 
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