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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Ada lima stasiun televisi nasional yang secara langsung dimiliki oleh 

Ketua Partai Politik yaitu MNC TV, Global TV, RCTI dan iNews TV (Hary 

Tanoesoedibjo Ketua Umum Partai Perindo) dan Metro TV (Surya Paloh Ketua 

Umum Partai Nasdem). Sementara itu ada satu grup lembaga penyiaran yaitu 

Viva Grup (ANTV dan TVONE) yang dimiliki politisi senior Partai Golkar, 

Aburizal Bakrie. Permasalahan kepemilikan stasiun televisi oleh politisi tersebut 

adalah menurunnya nilai demokrasi di Indonesia. Hal ini karena sejatinya media 

televisi adalah tempat untuk menayangkan produk jurnalistik yang menyuarakan 

suara rakyat, kini beralih pada media yang menjadi corong suara partai politik 

tertentu. Media yang seharusnya menjadi pilar keempat demokrasi kini berubah 

menjadi media bagi partai politik tertentu. 

Keberpihakan media televisi milik aktor politik dari partai politik tertentu 

memang bukanlah hal baru. Tahun 2012 lalu ketika Komisi Penyiaran Indonesia 

(KPI) mengeluarkan surat teguran tertulis sebanyak dua kali ke pihak TVONE 

untuk membicarakan netralitas siarannya, di mana pada suatu pemberitaan 

TVONE menyamakan partai PDI Perjuangan dengan kelompok komunis 

(Khotimah, 2014). Kemudian pada tahun 2014, KPI dan Badan Pengawas Pemilu 

(Bawaslu) melayangkan teguran kepada Metro TV yang dinilai menyajikan 

pemberitaan yang tidak seimbang pada masa kampanye. Dalam satu hari, 
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pemberitaan terkait Partai Nasdem muncul sebanyak 34 kali, sedangkan PKS 9 

kali, Gerindra 7 kali, Hanura 1 kali, PDIP 6 kali, Golkar 6 kali, Demokrat 8 kali, 

dan PAN 2 kali (Nasional Kompas, 2014). Salah satu isu terbaru adalah Partai 

Perindo yang mencuri perhatian berkat penayangan iklan mars Perindo di media-

media televisi milik MNC Group (RCTI, MNC TV, dan GTV) sebanyak 1.918 

kali dalam kurun waktu November 2015 hingga Januari 2016 berdasarkan hasil 

riset sebuah platform yang menghitung dan menganalisa data iklan di televisi, 

Adstensity (Tirto, 2016). 

Fenomena di atas tentu membuat status media sebagai salah satu pilar 

demokrasi dipertanyakan, di mana frekuensi media sejatinya milik publik kini 

beralih fungsi menjadi media untuk propaganda bagi partai politik. Ketika televisi 

sudah menjadi alat propaganda partai politik, tentu saja terjadi monopoli 

informasi karena televisi hanya dimiliki beberapa orang saja. Selain itu, politisi-

politisi yang tidak memiliki televisi, tentu harus mengeluarkan ongkos yang besar 

untuk membayar televisi jika dipergunakan sebagai media kampanye. Dengan 

demikian media tidak lagi menjadi pilar demokrasi tetapi menjadi alat untuk 

kepentingan elit politik. 

Transformasi politik menjadi bagian dari kontribusi media. Kini media 

memiliki peranan besar dalam membangun pemahaman masyarakat hingga 

perilaku politiknya. Dalam merespons perubahan politik pasca Orde Baru, 

sebagian pekerja media menghadapi realitas politik yang penuh dinamika. Kondisi 

demikian melahirkan perubahan perilaku politik di kalangan masyarakat. Salah 

satu faktor determinan adalah publikasi media yang memberitakan transformasi 
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politik dan pers memiliki kebebasan berekspresi sehingga dalam pemberitaannya 

cenderung independen. Hal inilah yang melatari terjadinya perubahan perilaku 

politik masyarakat di sejumlah daerah di Indonesia.  

Media massa merupakan sarana komunikasi politik yang bisa menjangkau 

khalayak yang luas. Media massa digunakan untuk meraih sebanyak mungkin 

pemilih yang menjadi target dengan waktu yang cepat dan biaya yang relatif 

murah. Setidaknya, media massa memiliki lima fungsi yang dapat dimanfaatkan 

komunikator politik untuk mewujudkan tujuannya. Pertama, fungsi informasi. 

Media massa selalu menjadi sumber informasi dalam berbagai tayangan atau 

peristiwa politik yang terjadi di berbagai belahan planet bumi termasuk aktivitas 

aktor-aktor politik dengan sikap dan perilaku politik yang melekat pada para aktor 

tersebut. Sebagai fungsi informasi media massa lebih menitikberatkan kepada 

unsur-unsur berita yang berefek politik. Erich Evert dalam buku ―Offentlichkeit in 

der Aussen Politik‖ sebagaimana dikutip Harun (2006), mengemukakan unsur-

unsur yang harus dipenuhi dalam pemberitaan politik yaitu; publisitas, aktualitas, 

dan popularitas. Hal ini yang tercermin pada Partai Perindo, di mana Partai 

Perindo mendapatkan pemberitaan secara berkelanjutan dari MNC Group, 

sehingga Partai Perindo mendapatkan publisitas, aktualitas, dan popularitas 

setidaknya dari MNC Group. Fungsi kedua, fungsi partisipasi. Hal ini 

menunjukkan bahwa setiap unsur berita harus mampu membangkitkan 

keikutsertaan masyarakat di dalam turut mendukung segala kebijaksanaan 

pemerintah selama kebijaksanaan tersebut berkait dengan kepentingan 

masyarakat. Fungsi ketiga, sosialisasi dan pendidikan politik. Fungsi ini untuk 
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meningkatkan kualitas rujukan masyarakat di dalam menerima dan 

mempertahankan sistem nilai atau sistem politik yang sedang berlangsung. Kedua 

bentuk kegiatan ini merupakan proses belajar yang berlangsung dalam waktu 

lama. Fungsi keempat, yaitu mengembangkan budaya politik yang disebut juga 

fungsi politisasi. Fungsi ini merupakan fungsi penentu terhadap fungsi-fungsi 

lainnya, karena fungsi budaya politik yaitu fungsi untuk membentuk pola perilaku 

yang memberi warna dominan terhadap karakter suatu bangsa.  Fungsi kelima, 

yaitu fungsi integritas bangsa. Fungsi ini merupakan syarat mutlak bagi kehidupan 

negara di dalam mencapai tujuannya.  

Melihat berbagai tayangan media massa dalam konteks ini adalah MNC 

Group yang bermuatan politik mengalami proses dekonstruksi melalui proses 

penafsiran kemudian menjadi realitas sosial baru dalam kesadaran umum melalui 

tahap eksternalisasi, subjektifikasi, dan internalisasi yang berlangsung dalam 

proses konstruksi sosial media.  Dalam perspektif media komunikasi Indonesia 

kontemporer, kehadiran media massa menghadapi dilema terkait dengan tuntutan 

reformasi media massa. Dalam hal ini, MNC Group yang digunakan sebagai 

saluran komunikasi politik oleh Partai Perindo banyak menjalankan fungsi 

politiknya, terkait dengan dekatnya masa Pemilu tahun 2019, di mana Partai 

Perindo merupakan partai peserta pemilu baru pada tahun 2019 membutuhkan 

dukungan dan partisipasi publik. Ini bisa saja merupakan dilema bagi MNC 

Group, baik medianya maupun para pekerjanya untuk tidak memunculkan kesan 

yang terlalu menilai atau berpihak pada Partai Perindo dalam masa menjelang 
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Pemilu. Oleh karena itu, masyarakat dalam menghadapi ini semua diharapkan 

tidak terjebak pada pilihan mereka karena dominasi media yang berkuasa.  

Idealnya media memiliki fungsi seperti yang diungkapkan oleh McQuail 

(2011: 21) media massa memiliki berbagai fungsi bagi khalayaknya yaitu: (1) 

sebagai pemberi informasi; (2) pemberian komentar atau interpretasi yang 

membantu pemahaman makna informasi; (3) pembentukan kesepakatan; (4) 

korelasi bagian-bagian masyarakat dalam pemberian respon terhadap lingkungan; 

(5) transmisi warisan budaya; dan (6) ekspresi nilai-nilai dan simbol budaya yang 

diperlukan untuk melestarikan identitas dan kesinambungan masyarakat. Oleh 

karena itu, sesuai fungsinya media massa seharusnya menjadi sarana pencerahan 

dan transformasi nilai-nilai kebenaran agar masyarakat dapat melihat secara apa 

adanya.  

Menurut Graber, komunikasi politik merupakan proses pembelajaran, 

penerimaan dan persetujuan atas kebiasaan-kebiasaan (customs) atau aturan-

aturan (rules), struktur, dan faktor-faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap 

kehidupan politik. Sementara itu, Dan D. Nimmo dan Keith Sanders dalam 

Handbook of Political Communication (1981), juga mengungkap masalah-

masalah komunikasi politik dalam kasus-kasus kegiatan politik praktis yang 

dikaitkan dengan peran media massa. Dalam konteks komunikasi politik, Dan 

Nimmo menjelaskan pengaruh-pengaruh politik dimobilisasi dan ditransmisikan 

antara institusi pemerintahan formal di satu sisi dan komunikasi memilih 

masyarakat pasa sisi lain. 
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Melihat berbagai tayangan media massa dalam konteks ini adalah MNC 

Group yang bermuatan politik mengalami proses dekonstruksi melalui proses 

penafsiran kemudian menjadi realitas sosial baru dalam kesadaran umum melalui 

tahap eksternalisasi, subjektifikasi, dan internalisasi yang berlangsung dalam 

proses konstruksi media sosial.  Dalam perspektif media komunikasi Indonesia 

kontemporer, kehadiran media massa menghadapi dilema terkait dengan tuntutan 

reformasi media massa. Dalam hal ini, MNC Group yang digunakan sebagai 

saluran komunikasi politik oleh Partai Perindo banyak menjalankan fungsi 

politiknya, terkait dengan dekatnya masa Pemilu tahun 2019, di mana Partai 

Perindo merupakan partai peserta pemilu baru pada tahun 2019 membutuhkan 

dukungan dan partisipasi publik. Ini bisa saja merupakan dilema bagi MNC 

Group, baik medianya maupun para pekerjanya untuk tidak memunculkan kesan 

yang terlalu menilai atau berpihak pada Partai Perindo dalam masa menjelang 

Pemilu. Oleh karena itu, masyarakat dalam menghadapi ini semua diharapkan 

tidak terjebak pada pilihan mereka karena dominasi media yang berkuasa.  

Harry Tanoesoedibjo sebagai pemilik MNC Group sekaligus sebagai ketua 

umum Partai Perindo dinilai memanfaatkan media yang dimilikinya untuk 

memberikan informasi kepada publik mengenai partai politiknya. Memang tidak 

ada aturan dari komisi penyiaran yang dilanggar, namun munculnya pesan-pesan 

politik secara intens di MNC Group telah menimbulkan pertanyaan di kalangan 

publik yakni mengenai independence media massa. Publik mengetahui bahwa 

media merupakan salah satu pilar demokrasi, namun dalam prakteknya apa yang 

terjadi pada MNC Group bisa saja meruntuhkan media sebagai pilar demokrasi. 
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Keberpihakan MNC Group kepada Partai Perindo menjadi perhatian 

publik, hal ini dapat dilihat dari intensitas tayangan berita politik mengenai Partai 

Perindo meskipun belum memasuki masa kampanye. Menghadapi tuntutan 

reformasi media massa, MNC Group seolah tidak sejalan dengan harapan publik 

mengenai reformasi media. MNC Group yang digunakan sebagai saluran 

komunikasi politik oleh Partai Perindo banyak menjalankan fungsi politiknya, 

terkait dengan dekatnya masa Pemilu tahun 2019, di mana Partai Perindo 

merupakan partai peserta pemilu baru pada tahun 2019 membutuhkan dukungan 

dan partisipasi publik. Ini bisa saja merupakan dilema bagi MNC Group, baik 

medianya maupun para pekerjanya untuk tidak memunculkan kesan yang terlalu 

menilai atau berpihak pada Partai Perindo dalam masa menjelang Pemilu. Oleh 

karena itu, masyarakat dalam menghadapi ini semua diharapkan tidak terjebak 

pada pilihan mereka karena dominasi media yang berkuasa. Namun demikian 

tetap diharapkan adanya partisipasi publik pada pemilihan umum yang 

berlangsung 5 tahun sekali. 

Iklan Perindo dinilai melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar 

Program Siaran (P3 & SPS). Menurut Komisioner KPI Pusat Koordinator bidang 

pengawasan isi siaran, Hardly Stefano, MNC Group telah melanggar Pasal 11 P3 

KPI tahun 2012 serta Pasal 11 ayat (1) SPS KPI tahun 2012. Selain itu merujuk 

pada pasal 36 ayat (4) Undang-Undang nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, 

isi siaran wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan 

golongan tertentu.  Atas dasar inilah, KPI sempat memerintahkan RCTI, MNC 

TV, GTV, dan iNews TV untuk menghentikan siaran iklan Partai Perindo (Tirto, 
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2017). Setelah mempelajari teguran dari KPI, Corporate Director MNC Group 

Syafril Nasution membantah adanya pelanggaran dalam siaran oleh MNC Group. 

Menurut wawancaranya dengan Tribun News pada 12 Mei 2017 lalu, iklan 

Perindo hanya sekadar tayangan komersial yang merupakan bidang usaha 

periklanan masing-masing stasiun TV (Tribun News, 2017).  

Selang satu tahun kemudian, akhirnya Perindo dipanggil oleh Bawaslu 

pada 12 Maret 2018 dan pada kesempatan itu pula Sekretaris Jenderal Partai 

Perindo Ahmad Rofiq mengaku sudah menyetop iklan partainya di empat stasiun 

swasta milik MNC Group dan membantah iklan tersebut adalah bentuk kampanye 

yang turut dinilai mencuri ―start‖ – kampanye partai politik peserta Pemilu 2019 

baru diperbolehkan mulai September 2019 oleh KPU. Dalam wawancara dengan 

awak media usai pertemuannya dengan Bawaslu, Ahmad Rofiq mengungkapkan 

bahwa iklan partai dengan iklan kampanye itu berbeda. Ia pun telah memberikan 

klarifikasi tersebut kepada Bawaslu. Dia mengatakan partainya hanya 

menayangkan iklan sosialisasi partai Perindo sebagai bentuk sosialisasi partai 

baru yang harus dilakukan sebagai sarana pendidikan politik bagi masyarakat 

tanpa ada maksud mempengaruhi persepsi politik masyarakat dan tak melanggar 

aturan yang telah ditetapkan KPU. Ahmad Rofiq juga menegaskan bahwa selama 

ini iklan Partai Perindo tidak menampilkan ajakan untuk mencoblos nomor 9 yang 

merupakan nomor urut Partai Perindo pada Pemilu 2019 mendatang (CNN 

Indonesia, 2018). 

Dinamisme dari komunikasi politik yang tengah diemban dan dihadapi 

oleh Partai Perindo sebagai partai politik baru di Indonesia menarik minat peneliti 
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untuk mengkaji lebih mendalam latar belakang dari penggunaan media massa 

MNC Group yang notabene adalah milik sang Ketua Umum, Hary Tanoesoedibjo, 

di saat bersamaan keputusan ini tentu akan menuai kontroversi dari berbagai 

pihak atas elektabilitas Partai Perindo dan juga independence dari MNC Group 

sebagai media massa. Selain itu peneliti juga ingin mengungkap pemahaman para 

aktor politik partai perindo dalam meningkatkan popularitas partai perindo. 

 

1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka rumusan masalah 

penelitian ini adalah ―Bagaimana komunikasi politik Partai Perindo dalam 

mendorong partisipasi publik pada pesta demokrasi?‖. Rumusan masalah tersebut 

dapat dijabarkan dengan identifikasi masalah sebagai berikut :  

1.2.1 Apa alasan dan tujuan Partai Perindo melakukan komunikasi kepada 

publiknya dengan menggunakan MNC group? 

1.2.2 Bagaimana pemahaman aktor politik Partai Perindo mengenai komunikasi 

politik untuk mendorong partisipasi politik publik pada pesta demokrasi?  

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :  

1.3.1 Alasan dan tujuan Partai Perindo melakukan komunikasi kepada publiknya 

dengan menggunakan MNC group. 

1.3.2 Pemahaman aktor politik Partai Perindo mengenai komunikasi politik untuk 

mendorong partisipasi politik publik pada pesta demokrasi.  
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1.4 Manfaat Penelitian  

1.4.1 Manfaat Praktis 

Manfaat dari penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan 

masukan kepada partai politik di Indonesia dalam konteks mengomunikasikan 

pesan-pesan politik kepada publiknya. Dalam hal ini adalah partai politik sadar 

bahwa mengomunikasikan program-programnya kepada publik tidak dapat 

dilakukan dengan hal sederhana, melainkan dengan seni komunikasi politik yang 

memperhatikan unsur-unsur komunikasi, sehingga publik dapat lebih mengetahui 

tujuan partai politik tersebut dan memilihnya.  

1.4.2  Manfaat Teoritis  

Manfaat penelitian ini secara  teoritis  adalah   memberikan sumbangsih 

bagi perkembangan ilmu komunikasi politik. Komunikasi politik harus dipahami 

oleh elit politik ataupun partai politik bukan sekedar retorika atau propaganda, 

melainkan sebuah bentuk ketulusan komunikasi untuk membangun hubungan 

antara elit/partai politik dengan publiknya dengan memperhatikan  fungsi 

artikulasi, agregasi, sosialisasi, dan rekrutmen politik. 

1.4.3 Manfaat Sosial  

Manfaat penelitian ini secara sosial adalah memberikan nuansa pendidikan 

politik kepada masyarakat. Dalam konteks ini, komunikasi politik yang dilakukan 

oleh partai politik diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan bagi 

masyarakat mengenai partai politik beserta program dan gagasan kreatifnya yang 

dapat membantu memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi oleh 

masyarakat. Dengan kata lain partai poltik mengutamakan pendekatan komunikasi 
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untuk membangun relasi dan mendapatkan dukungan daripada menggunakan 

pendekatan money politic. 

 

1.5 Sistematika Penulisan   

Sistematika penulisan Tesis akan diatur menurut kondisi yang terjadi 

selama proses pembimbingan dimana pembimbing dengan melihat rumusan 

masalah yang diajukan oleh mahasiswa selama proses pembimbingan. Namun 

dalam aturan penulisan dan penyusunan Tesis ini akan diberikan aturan baku 

sebagai bahan pertimbangan yang bisa dilihat oleh Dosen Pembimbing dan 

Mahasiswa bimbingan. Adapun dalam sistematika ini akan terdiri dari 6 (enam) 

bab yang terdiri dari Pendahuluan, Subjek dan Objek Penelitian, Tinjauan 

Pustaka, Metodologi, Hasil dan Pembahasan, Kesimpulan dan saran dan tidak 

dibedakan antara cara berpikir induktif dengan deduktif hipotetikal. 

1.5.1 Bab I Pendahuluan 

Pada bab ini akan mengemukakan hal-hal yang menjadi latar belakang 

pemilihan topik komunikasi politik partai perindo, termasuk signifikansi 

pemilihan topik penelitian tersebut. Oleh karena itu bagian ini akan 

menggambaran secara umum mengenai komunikasi politik partai perindo dan 

peran dari media massa. Hal ini yang melatarbelakangi gejala adanya masalah 

penelitian yang kemudian dituliskan dalam identifikasi masalah. Di latar belakang 

tidak hanya berupa fakta saja, tetapi juga mengenai peta keilmuan dari peneliti 

dan terlihat juga mengenai penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan 

masalah yang akan dikaji.  
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1.5.2 Bab II Objek Penelitian  

Pada bab ini akan dipaparkan mengenai objek penelitian yang akan 

diambil oleh peneliti sebagai bagian dari penelitian. Adapun penggambaran objek 

penelitian adalah bukan dianggap sebagai sebuah ensiklopedia perusahaan, tetapi 

lebih kepada memberikan gambaran kepada pembaca mengenai objek penelitian 

yang akan dikaji. Pada bagian ini juga akan menggambarkan mengenai 

fenomena/kejadian/peristiwa/masalah yang akan dikaji secara komprehensif. 

1.5.3 Bab III Tinjauan Pustaka  

Pada bagian ini menyajikan dua bagian besar yang bisa memperlihatkan 

sebagai sebuah landasan dalam melakukan uji terhadap fakta di lapangan. 

Terdapat kajian/diskusi mengenai konsep, model, bahkan teori yang relevan 

dengan pertanyaan penelitian dan dari hasil kajian/diskusi tersebut bisa 

memberikan jawaban sementara (hipotesis teoritis) terhadap pertanyaan penelitian 

yang diajukan (penelitian deduktif hipotetikal). Pada umumnya kerangka 

pemikiran diturunkan dari konsep/teori yang relevan dengan masalah penelitian, 

sehingga memunculkan asumsi-asumsi dan atau proposisi, yang dapat ditampilkan 

dalam bentuk bagian alur pemikiran. Pada bagian ini dapat terlihat bagaimana 

cara peneliti akan melakukan penelitian dari awal hingga didapatkannya hasil 

penelitian dan temuannya 

1.5.4 Bab IV Metodologi  

Pada bagian ini peneliti diharapkan untuk memberikan atau menguraikan 

paradigma/pendekatan/perspektif penelitian dikaitkan dengan pertanyaan 

penelitian.  
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1.5.5 Bab V Hasil dan Pembahasan  

Pada bab ini menyajikan hasil penelitian dan pembahasan. Adapun yang 

dimaksud dengan hasil penelitian adalah data mentah yang didapatkan oleh 

peneliti dari data di lapangan, baik berupa artikel, kuesioner, maupun dari hasil 

wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Sedangkan pembahasan adalah 

penjelasan mengenai argumentasi dan interpretasi anda terhadap hasil penelitian. 

Pada pembahasan, peneliti mencoba menjawab pertanyaan penelitian dengan 

menggunakan konsep/model/teori yang sudah dikemukakan pada bab 

sebelumnya. 

1.5.6 Bab VI Kesimpulan dan Saran  

Bab ini memberikan penggambaran mengenai kesimpulan yang 

didapatkan oleh peneliti terkait dengan pembahasan dalam menjawab pertanyaan 

penelitian. Yang dimaksud dengan kesimpulan adalah pernyataan mengenai 

temuan-temuan penelitian; sedangkan saran adalah manfaat yang bisa didapatkan 

dan masukan untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam rangka mendapatkan 

pengetahuan maupun dalam rangka untuk menjawab permasalahan secara praktis.  

 

 

 




