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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

 Internet pada dasarnya dikaitkan dengan istilah new media atau media baru 

yang merubah cara orang berkomunikasi dan berpolitik di Indonesia. Internet 

merupakan sebuah media baru yang kini banyak digunakan dalam berkomunikasi 

politik. Indonesia adalah salah satu negara di Asia yang aktif menggunakan 

internet. Dengan gambaran umum dalam data sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1.1 Internet World Stats  

(Indonesia Pengguna Internet Keempat) 
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Internet juga memberikan kontribusi terhadap munculnya ikatan sosial, 

nilai-nilai dalam masyarakat virtual sampai pada struktur sosial secara online. 

Manuel Castelles mengatakan bahwa “The network is the message and the 

internet is the messenger” (Nasrullah, 2015:12). Seiring perkembanganya waktu, 

masyarakat mulai terbantu dengan internet untuk kebutuhan aktivitas masyarakat 

di berbagai belahan dunia. Faktanya, Indonesia merupakan negara pengguna 

internet terbanyak. Hal ini ditunjukan data sebagai berikut:

 

Gambar 1.2 Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia 

(Statistik Pengguna Internet Indonesia) 

 

 Hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada 

tahun 2016 memaparkan sebanyak 132,7 juta masyarakat Indonesia menggunakan 

Internet. Artinya, dari surver itu menunjukan bahwa Indonesia sangat aktif 

menggunakan Internet dalam melakukan aktifitas apapun. 

 Kehadiran internet telah membawa sebuah harapan dan warna baru dalam 

sistem demokrasi di Indonesia. Keberadaan internet mengubah cara pandang 
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seseorang, politisi, organisasi, institusi politik, dan pemerintah dalam 

berkomunikasi dan berdiskusi mengenai politik dikarenakan jaringan komunikasi 

internet menawarkan akses tanpa batas dan fasilitas untuk menyuarakan agenda 

politik kepada masyarakat global. Dalam bidang politik media baru ini dapat 

dijadikan alat bagi proses demokrasi. Internet menyediakan ruang yang tanpa 

batas bagi semua pihak. Media ini dapat menjembatani atau menjadi alat interaksi 

bagi para pemimpin dengan rakyatnya (Vera, 2008:68). 

 Di Indonesia proses demokrasi sudah memasuki era digital yang ditandai 

komunikasi politik menggunakan media baru yang semakin intensif digunakan. 

Para aktor, politisi, figure politik, birokrat, aktivis kelompok, maupun jurnalis 

media massa, saat ini semakin adaptif dengan menggunakan internet, baik sifatnya 

statis maupun dinamis (Heryanto & Rumaru, 2013:161).  Internet membentuk 

suatu ikatan sosial yang disebut dengan jejaring sosial atau media sosial. Terdapat 

beberapa jejaring media sosial sebagai sarana media penyampaian pesan politik, 

di antaranya Youtube, Twitter, Instagram, Facebook, dan Blog. Dikutip dari situs 

Digital Tonto, Web dirancang dengan dua atribut dua dasar yaitu, konektivitas 

dan universelitas, keduanya menyediakan untuk gerakan-gerakan politik organik. 

Media sosial menyediakan jaringan luas untuk penggunanya. Karakteristik ini 

berpotensi untuk penggunaan viral marketing politic (Satell, 2010). 

  Melalui jejaring sosial, berbagai informasi, sosialisasi gagasan, ajakan, 

tuntutan hingga protes dan usulan alternatif kebijakan dapat dipublikasikan dan 

dipertukarkan dengan waktu yang relatif lebih cepat dibandingkan media 

konvensional. Individu maupun masyarakat yang menyampaikan tuntutan, 
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dukungan maupun input politik lainnya, kini leluasa dapat memanfaatkan internet 

sebagai saluran (Heryanto & Rumaru, 2013:162). 

 Faktanya banyak orang yang menggunakan media sosial hanya untuk 

kepentingan pribadi maupun kelompok. Karena pemberitaan di televisi pada 

dasarnya sudah diedit oleh pihak redaksi media. Sehingga informasi yang diterima 

oleh khalayak tidak seutuhnya dikarenakan beberapa faktor kebijakan pihak 

media. Namun di sisi lain, media membingkai berita dari apa yang dilihat sebagai 

persitiwa. Berita pada hakikatnya adalah rekonstruksi tertulis atas suatu realitas 

yang ada dalam masyarakat (Sobur, 2012:vii). Oleh sebab itu, bagi politisi atau 

aktor politik menggunakan situs youtube sebagai sarana penyampaian pesan 

kepada khalayak yang tepat supaya untuk menghindari terjadinya 

“miskomunikasi”.   

 Keefektifan propaganda politik sangat ditentukan oleh komunikator yang 

memiliki keahlian, kompetensi, kehandalan, dan dapat dipercaya mampu 

melakukan persuasi. Oleh karena itu, media sosial memiliki peran strategis dalam 

dinamika komunikasi politik. Karena pesan yang disampaikan dalam kegiatan ini 

bersifat terus-menerus demi menciptakan sebuah opini publik yang baru dan 

diharapkan menjadi kuat, khalayak dapat disetir oleh pemberitaan yang 

disampaikan oleh komunikator pesan (Pureklolon, 2016:43).  

 Kehadiran internet sebagai media komunikasi baru tentu mempengaruhi 

komunikasi politik yang berlangsung dalam tataran praktis, serta proses 

transformasi, dan pembentukan komunikasi politik masyarakat. Komunikasi 

politik di internet dapat menjangkau jutaan orang dari seluruh dunia, tanpa adanya 
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hubungan yang bersifat pribadi. Oleh karena itu, dimanfaatkan oleh politisi atau 

partai politik dalam menjalankan kepentingannya mereka untuk berusaha 

mempengaruhi dengan melakukan propaganda politik. 

  Studi ini yang hendak dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana 

media baru dimanfaatkan oleh Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah untuk 

keperluan propaganda politik, terutama dalam upaya kritik terhadap Komisi 

Pemberantasan Korupsi (KPK) di video youtube akun resmi ”Fahri Hamzah 

Official”. Alasan peneliti memilih youtube di akun “Fahri Hamzah Offical” 

karena hanya Fahri Hamzah sebagai wakil rakyat yang memiliki subscribe atau 

langganan sebanyak 2.904. 

 Fokus kajian dalam penelitian ini adalah kritikan terhadap KPK yang 

dilakukan Fahri Hamzah. Sejak 4 Oktober 2011, Fahri Hamzah adalah salah satu 

politisi DPR RI paling tajam dalam mengkritik KPK mulai dari memperbaiki 

sistem internal bahkan wacana pembubaran. Sejak itu, Fahri Hamzah selalu 

memberikan pernyataan negatif apabila membahas mengenai KPK. Prestatsi KPK 

berhasil mengungkapkan kasus-kasus kejahatan tindak pidana korupsi yang 

merugikan uang negara. Keterlibatan kasus korupsi menyeret orang-orang penting 

mulai dari wakil rakyat, pejabat negara, kepolisian, pengusaha, dan sebagainya.  

 Bagi masyarakat awam, KPK merupakan jawaban atas keinginan 

masyarakat untuk memberantas korupsi dan juga jawaban atas ketidakpercayaan 

masyarakat terhadap lembaga penegak hukum lainnya. KPK sebagai lembaga 

independen sudah langsung dikenal oleh masyarakat karena lembaga inilah yang 

berani menangkap para koruptor. Kasus korupsi merupakan bagian masalah pidana 
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atau kriminalitas yang jelas melawan hukum. Masalah pidana maupun kriminalitas di 

negara ini telah memiliki lembaga penegak hukum yaitu Polri dan kejaksaan. Namun, 

masyarakat lebih mempercayai KPK untuk menangani kasus korupsi.  

 Ketika KPK dilahirkan dan berhasil membongkar kasus korupsi besar, maka 

secara terbuka memang ada sebuah kritikan tajam datang dari Wakil Ketua DPR RI 

Fahri Hamzah. Sistem demokrasi yang dianut oleh Indonesia tidak ada satu pun 

lembaga negara yang anti-kritik dan bersifat otoriter. Namun, kritik yang muncul dari 

Fahri Hamzah justru memberikan respon negatif oleh masyarakat. Seperti dikutip 

situs berita tempo.co pada 3 Juli 2017, Fahri Hamzah mengatakan fungsi dan tugas 

KPK sudah tidak diperlukan lagi karena sudah ada lembaga penegak hukum inti 

negara (Hamzah, 2017). 

 Berdasarkan hasil survei Polling Center yang dirilis pada 20 Juli 2017, tingkat 

kepercayaan KPK oleh masyarakat lebih tinggi dibanding dengan DPR RI. Hal ini 

karena banyak pelaku tindakan korupsi berasal dari anggota DPR RI. Hal ini tentu 

saja menimbulkan gesekan antar kedua lembaga sehingga menimbulkan kondisi 

kurang harmonis (ICW, 2017 ). 

 Melalui jejaring sosial youtube di akun resmi “Fahri Hamzah Official” 

mengunggah 25 video kritik terhadap KPK.  Fahri Hamzah tercatat aktif di media 

sosial salah satunya youtube sejak 24 September 2016. Dari pengamatan akun 

youtube Fahri Hamzah Official di akses 16 September 2017, Fahri Hamzah 

mengunggah video membahas tentang isu terhangat, pertemuan dengan pejabat 

negara, menghadiri seminar mahasiswa, dan lain-lain. Namun, yang menariknya 

adalah video Fahri Hamzah mengkritik KPK yang paling banyak ditonton ribuan 

hingga puluhan ribu bahkan komentar dari netizen mengundang pro dan kontra 
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seperti judul video “KPK Telah Berpolitik & Seperti Preman Kampungan”. Video 

tersebut ditonton sebanyak 32.067 penonton dan sebanyak 248 like dan 72 unlike. 

Berikut gambaran komentar pro dan kontra dari netizen sebanyak 210 komentar 

yang diakses pada 16 September 2017: 

 

 
 

 Gambar 1.3 Video KPK Telah Berpolitik & Seperti Kampung 

(Fahri Hamzah Official) 
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Gambar 1.4 Komentar Netizen Pro dan Kontra 

(Fahri Hamzah Official) 

  

 Sebagai politisi di Indonesia, Fahri Hamzah memahami peran media sosial 

sebagai sarana propaganda politiknya. Strategi Fahri Hamzah di media sosial 

untuk memenuhi kebutuhan berkomunikasi secara masif dan murah. Sebagaimana 

diketahui, Fahri Hamzah adalah salah satu pimpinan DPR RI yang memiliki 

latarbelakang aktivis dan akademisi lulusan Fakultas Ekonomi Universitas 

Indonesia tentu tidak memiliki media massa sebagai wadah penyampaian pesan 

politiknya. Karena itu berdasarkan latar belakang diatas maka tema penelitian ini 

adalah Studi Analisis Isi Video Youtube Fahri Hamzah (Propaganda Politik 

dalam Mengkritik KPK). 

 

1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah Penelitian 

Media sosial salah satu wadah bagi politisi dalam melakukan sejumlah hal 

yang berkaitan dengan politik. Hubungan politik yang mengarah jangka panjang 
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kepada pendukung atau konstituen untuk memperoleh pengaruh politik. Bagi 

politisi, media sosial dalam berkomunikasi politik sangat penting terutama untuk 

propaganda politik. Fungsinya untuk membentuk opini publik dengan 

menggunakan simbol politik, menyampaikan pernyataan, dan strategi pesan.  

Propaganda sebagai teks yang mempengaruhi tindakan manusia dengan cara 

memanipulasi representasi, representasi tersebut dapat diambil dari bentuk 

berbicara, tulisan atau musical (Laswell, 2012:521). 

Terdapat 6 jenis teknik propaganda politik berikut teknik-teknik propaganda, 

(Heryanto & Rumaru, 2013:84-86), yaitu: 1). Name Calling (Memberi label buruk 

kepada orang atau objek); 2). Glittering Generallites (Menggunakan fakta baik 

atau buruk untuk melukiskan orang atau objek agar mendapatkan dukungan); 3). 

Card Stacking (Pernyataan akurat atau tidak akurat, logis atau tak logis. 

Pembunuhan terhadap pemimpin kita, benar-benar menunjukan terhadap kita; 4). 

Plan Folks (Pembicaraan berpihak kepada khalayak); 5). Band Wagon (Usaha 

meyakinkan khalayak); 6). Testimonial (Usaha ucapan yang dihormati atau 

dibenci). 

Dengan demikian, penelitian ini akan mempelajari bagaimana para 

perancang pesan yang dibuat dalam bentuk video berusaha mengarahkan 

penontonnya untuk memahami pesan dan memahami kerangka realitas sejalan 

dengan kepentingan Fahri Hamzah dalam mengkritik KPK. Dengan kata lain, 

pertanyaan yang penelitian ini adalah: Bagaimana propaganda politik isi video 

Youtube Fahri Hamzah dalam mengkritik KPK? 

 



10 

 

Universitas Pelita Harapan 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Penelitian tesis ini bertujuan untuk menganalisis video youtube “Fahri 

Hamzah Official” di media sosial. Maka penelitian ini bertujuan, untuk 

mengetahui propaganda politik isi video Youtube Fahri Hamzah dalam mengkritik 

KPK. 

 

1.4 Kegunaan atau Manfaat Penelitian 

1. Kegunaan atau Manfaat Akademik 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsih bagi perkembangan 

penelitian terkait komunikasi politik dan media studi. Penelitian ini juga 

memiliki sejumlah signifikansi secara teoritis media baru dan komunikasi 

politik. 

2. Kegunaan atau Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 

dan memperkaya perbendaharaan kepustakaan bagi pengembangan ilmu 

pengetahuan pada umumnya dan bagi jurusan ilmu komunikasi khususnya 

yang berkaitan dengan propaganda politik yang dilakukan oleh Wakil 

Ketua DPR RI Fahri Hamzah terhadap wacana pembubaran KPK di media 

baru. 

3. Kegunaan atau Manfaat Sosial 

Hasil penelitian diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dengan adanya 

potensi media baru sebagai alternatif untuk menyampaikan aspirasi atau 

kritikan. Bagi masyarakat umum, penelitian ini dapat digunakan sebagai 
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bahan pembelajaran dan peningkatan minat terhadap pesan komunikasi 

politik melalui media. 

 

1.5 Sistematika Penelitian 

 Untuk mendapatkan gambaran yang lebih terperinci, dan untuk 

mempermudah pemahaman isi dari studi ini, maka peneliti membagi menjadi 

enam bab, sebagai berikut: 

 BAB 1  PENDAHULUAN 

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, perumusan 

masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, dan sistematika penelitian. 

 BAB II SUBJEK DAN OBJEK PENELITIAN 

Bab ini akan diuraikan subjek dan objek penelitian yang 

mencakupi fenomena dan peristiwa masalah yang akan 

dikaji secara komperhensif. 

 BAB III    TINJAUAN PUSTAKAN DAN KERANGKA 

PEMIKIRAN 

Bab ini diuraikan pemikiran dan teori-teori yang mendasari 

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

dan citra politik. 

 BAB IV METODOLOGI 
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Bab ini mengenai uraian metodologi penelitian yang 

digunakan studi ini antara lain pendekatan penelitian, 

metode penelitian, pengumpulan data, dan analisis data. 

 BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini akan menganalisis secara deskriptif, kemudian 

mewawancari pihak yang bersangkutan. Sehingga dapat 

menjawab pertanyaan dari rumusan masalah penelitian.  

 BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran bagi studi yang 

akan datang. 

  

 

 




