
1 
Universitas Pelita Harapan 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Penelitian 

Leadership style atau gaya kepemimpinan yang cenderung tegas dan 

berani sangat diperlukan untuk membangun sebuah sistem kerja yang lebih baik. 

Gaya kepemimpinan seperti itu acap kali mendapatkan respon yang negatif dan 

berdampak buruk bagi si pemimpin itu sendiri. Salah satu tokoh politik dan 

masyarakat yang memiliki gaya kepemimpinan yang tegas dan berani itu adalah 

Basuki Tjahaja Purnama atau lebih dikenal dengan sapaan Ahok. Ahok dikenal 

sebagai Gubernur DKI Jakarta yang menjabat sejak 19 November 2014 

menggantikan gubernur saat itu Joko Widodo yang dilantik menjadi Presiden. 

Sebelum menempati jabatan sebagai gubernur, Ahok merupakan Wakil Gubernur 

dan PLT (pelaksana tugas) gubernur DKI Jakarta sementara sebelum diangkat 

menggantikan Joko Widodo saat itu.  

Gaya kepemimpinan Ahok yang dinilai “koboi” sudah dirasakan warga 

DKI Jakarta semenjak Ia menjabat sebagai wakil gubernur, terutama dalam 

beberapa penyelesaian masalah seperti relokasi warga waduk Pluit yang 

dipindahkan ke rusun (rumah susun), penertiban PKL (pedagang kaki lima) di 

pasar Tanah Abang dan tindakan-tindakan lainnya yang kerap mendapatkan 

sorotan publik dan media. Gaya kepemimpinan Ahok ini tentu saja menuai pro 

dan kontra di kalangan masyarakat, banyak yang mendukungnya dan tidak sedikit 

pula yang menghujatnya, terlebih ketika sosok Ahok adalah sosok minoritas di 
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lingkungan Provinsi DKI Jakarta. Tindakan verbal Ahok yang sering ceplas-

ceplos, marah dan sering mengeluarkan kata-kata kasar serta umpatan tidak 

pernah luput dari rekaman media, baik itu media massa maupun media sosial. 

Dalam waktu singkat, Ahok berhasil menjadi media darling pemberitaan di 

Indonesia, sekaligus menjadi “buah bibir” dan akar perdebatan di media sosial 

yang telah bertransformasi menjadi ruang publik (public sphere) baru bagi 

masyarakat di era media baru (new media) ini. 

Penggunaan media baru oleh pejabat pemerintah memang masih tergolong 

hal yang baru digunakan di Indonesia, khususnya di DKI Jakarta. Penggunaan 

media baru YouTube sebagai sarana informasi kegiatan Pemerintah Provinsi DKI 

Jakarta sering menimbulkan kontroversi, hal ini karena unggahan video Ahok 

sebagai pemeran utama semasa dirinya menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta 

yang kerap mempertontonkan aksi “koboi” dalam memimpin Jakarta dan pada 

saat mengeluarkan pernyataan atau argumen menentang pihak-pihak yang 

dianggap tidak dapat bekerja dengan baik dan maksimal sesuai porsinya sebagai 

pejabat negara. 
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Gambar 1.1 Screenshot Video Pidato Ahok di YouTube 

Sumber : https://www.YouTube.com/watch?v=ZdqLbNG51kQ 

 

Pada awalnya, video YouTube berjudul “Pidato Dahsyat Basuki TP 

(Ahok) Di Depan Pegawai Baru PKWT Dishubtrans DKI Jakarta” yang 

dipublikasikan pada 4 Februari 2016 menuai beragam tanggapan dan komentar 

baik pro maupun kontra di kalangan netizen. Video ini memperlihatkan watak 

seorang Ahok yang mengatakan dengan sangat lugas dan tegas bahwa “semua 

orang yang beragama tapi korup, hanya membuat malu agama dan akan dilawan 

habis olehnya.” Hingga peneliti membuat penelitian ini, video ini sudah 100.404 

kali ditonton dan mendapatkan 1.000 likes dan 30 dislikes.  

Kehadiran YouTube di tahun 2005 menawarkan cara lain dalam dunia 

media sosial, terutama berbagi video (video daring). Jika sebelumnya bentuk 

media sosial hanya berupa tulisan dan gambar, maka dalam YouTube dikenal 

adanya video blog atau blog yang berbentuk video. Sambutan khalayak terhadap 

https://www.youtube.com/watch?v=ZdqLbNG51kQ&t=802s
https://www.youtube.com/watch?v=ZdqLbNG51kQ&t=802s
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YouTube dinilai sangat fantastis. Pada November tahun 2007, YouTube menjadi 

“the most popular entertainment website‟ di Britain, mengalahkan BBC website, 

pada awal 2008, YouTube termasuk “top ten most visited websites‟ secara global. 

YouTube merupakan sebuah media sosial dengan beragam konten video 

yang menampilkan presentasi diri dari individu. Presentasi diri itu sendiri sangat 

erat kaitannya dengan konstruksi identitas. Dimana sebuah konstruksi identitas 

tidak hanya terkait dengan diri saja, melainkan juga harus terkait dan melibatkan 

orang lain. Keefektifan presentasi diri pada tokoh politik akan dapat dilakukan 

oleh komunikator yang memiliki keahlian, kompetensi, kehandalan, serta dapat 

dipercaya mampu melakukan persuasi. Setiap individu bisa menghadirkan 

identitas personalnya, namun juga bisa berkaca dari pandangan orang tentang 

dirinya, yaitu identitas sosial, sebagai hasil dari identifikasi orang dirinya oleh 

orang lain (Fadhal, 2012: 197).  

Pada akhirnya, media sosial seperti YouTube memiliki peran strategis 

dalam dinamika komunikasi politik. Propaganda politik dapat merupakan kegiatan 

politik yang dilakukan secara terencana dan sistemik dengan menggunakan 

sugesti (mempermainkan emosi) untuk mempengaruhi, membentuk, atau 

membina opini publik menurut Heryanto & Rumaru (dalam Apriani, 2016: 2).  

Jika dibandingkan dengan unggahan yang dilakukan oleh pejabat lain, 

unggahan video Ahok ini lebih banyak menimbulkan kontroversi, yang mana hal 

ini disebabkan oleh ketegasan Ahok dalam berorasi. Hal inilah yang membuat 

peneliti tertarik untuk meneliti tentang Presentasi Diri dan Komunikasi Politik 

yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam Video YouTube 



5 
 

 
Universitas Pelita Harapan 

yang berjudul “Pidato Dahsyat Basuki TP (Ahok) di Depan Pegawai Baru 

PKWT Dishubtrans DKI Jakarta.” 

 

1.2. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah sebelumnya, peneliti juga 

melihat banyak konflik yang timbul terkait pro dan kontra dengan apa yang 

dilakukan dan dikatakan oleh Ahok selama ini, termasuk komentar para netizen 

terkait video yang menjadi objek penelitian ini.  

 

Gambar 1.2 Komentar Netizen Pada Video YouTube Pidato Ahok 

Sumber : https://www.YouTube.com/watch?v=ZdqLbNG51kQ  

 

Oleh karena itu, peneliti mengidentifikasikan bahwa permasalahan yang 

ada timbul karena penilaian publik terhadap presentasi diri Ahok yang mereka 

saksikan. Kemudian publik bereaksi atas apa yang dipresentasikan oleh Ahok di 

depan media tanpa melakukan klarifikasi terhadap apa yang tidak mereka lihat 

https://www.youtube.com/watch?v=ZdqLbNG51kQ
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dari Ahok di belakang sorotan media. Istilah aktor politik yang sering muncul di 

masyarakat, menyiratkan bahwa masyarakat menilai individu yang terlibat dalam 

kegiatan politik bagaikan seseorang yang sedang tidak menjadi dirinya sendiri 

atau sedang melakukan akting untuk mencapai tujuan politik yang diharapkannya. 

Pernyataan ini seringkali di-generalisir kepada setiap individu yang terlibat dalam 

kegiatan politik, tanpa melakukan klarifikasi dan penelitian secara mendalam 

terhadap individu tersebut. Apakah memang individu tersebut sedang melakukan 

akting atau memang pada kenyataannya individu tersebut seperti itu karakter dan 

sikapnya. 

Berangkat dari fenomena dan permasalahan tersebut, maka peneliti 

merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai: Bagaimana Presentasi Diri 

dan Komunikasi Politik yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama 

(Ahok) dalam Video YouTube yang berjudul “Pidato Dahsyat Basuki TP 

(Ahok) di Depan Pegawai Baru PKWT Dishubtrans DKI Jakarta?” 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui dan menganalisis presentasi diri Basuki Tjahaja 

Purnama dalam Video YouTube “Pidato Dahsyat Basuki TP (Ahok) di Depan 

Pegawai Baru PKWT Dishubtrans DKI Jakarta” dengan menggunakan metode 

penelitian kualitatif pendekatan studi dramaturgi.  
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1.4. Kegunaan atau Manfaat Penelitian 

1. Kegunaan atau Manfaat Akademis 

1) Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap disiplin ilmu 

komunikasi, terutama terkait dengan signifikansi presentasi diri dalam 

media sosial dan studi dramaturgi dalam media sosial bagi mahasiswa 

ilmu komunikasi dengan konsentrasi studi media. 

2) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi baru dalam penelitian 

kualitatif di bidang komunikasi terkait pendekatan penelitian studi 

dramaturgi bagi mahasiswa ilmu komunikasi dengan konsentrasi studi 

media. 

2. Kegunaan atau Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas sumbangan pemikiran, 

memperkaya perbendaharaan kepustakaan dan memberikan pemahaman 

kepada masyarakat tentang presentasi diri seorang tokoh politik, 

khususnya yang berkaitan dengan komunikasi politik. 

3. Kegunaan atau Manfaat Sosial 

Hasil penelitian diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dengan adanya 

potensi media baru dan media sosial sebagai alternatif untuk 

menyampaikan presentasi diri, serta dapat digunakan sebagai bahan 

pembelajaran dan peningkatan minat terhadap pesan komunikasi politik 

melalui media baru, terutama media sosial bagi masyarakat umum. 
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1.5. Sistematika Penulisan 

 Untuk mendapatkan gambaran yang lebih terperinci dan untuk 

mempermudah pemahaman isi dari studi ini, maka peneliti membagi penulisan 

penelitian ini menjadi 6 bagian (BAB), dengan rincian sebagai berikut: 

BAB 1  PENDAHULUAN 

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB 2  SUBJEK DAN OBJEK PENELITIAN 

Bab ini menguraikan subjek dan objek penelitian terkait dengan 

fenomena dan peristiwa terhadap masalah yang akan dikaji secara 

komprehensif. 

BAB 3  TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN 

Bab ini memaparkan analisis terhadap penelitian terdahulu yang 

sejenis, pemikiran dan teori – teori yang menjadi dasar dari studi 

ini, seperti teori media baru, studi dramaturgi, pesan komunikasi 

politik dan presentasi diri sebagai bentuk dari citra politik. 

BAB 4  METODOLOGI 

Bab ini berisi mengenai uraian metodologi penelitian yang 

digunakan dalam studi ini, antara lain pendekatan penelitian, 

metode penelitian, pengumpulan data dan analisis data. 

BAB 5  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini akan dilakukan analisa secara deskriptif, tahapan 

wawancara narasumber untuk mendapatkan sumber data yang 



9 
 

 
Universitas Pelita Harapan 

nantinya akan diolah dan menjadi jawaban dari rumusan masalah 

penelitian. 

BAB 6  KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisikan kesimpulan dari penelitian ini dan saran bagi 

penelitian serta studi selanjutnya.  




