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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1. Permasalahan 

Indonesia adalah negara dengan populasi penduduk terbesar keempat di 

dunia. Total 263,9 juta individu, yang bertempat tinggal di negara dengan luas 

daratan 1,9 juta meter persegi. Dengan rata-rata pertumbuhan penduduk 1,2% 

relatif terus menurun. Pertumbuhan penduduk sebesar 2,67%, di tahun 1970, 

sampai terakhir pertumbuhan penduduk sebesar 1,16% di tahun 2015 (knoema.com, 

2015). Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara dengan penduduk terbanyak 

Bersama dengan Amerika Serikat, Republik Rakyat Tiongkok, dan India. 

Besarnya luas wilayah dan juga jumlah populasi penduduk, tentunya diperlukan 

sebuah pengikat untuk semua individu agar dapat menjadi sebuah kesatuan. Pengikat 

pertama adalah nasionalisme, sebuah konsep kesadaran individu yang datang dari rasa 

memiliki, dan mencintai akan sesuatu (Pureklolon, 2017, p. 298).  

Namun di era globalisasi, dimana informasi mudah didapat dan dunia yang 

sudah terhubung, identitas setiap individu akan makin terkikis, terutama identitas 

wilayah. Maka diperlukan sebuah alat untuk menyatukan segala perbedaan. 

Oleh karena untuk mengatur cara hidup dan mengikat berbagai macam individu, 

diperlukan sebuah alat yang dapat membuat batasan-batasan nyata, untuk mengikat 

mereka yang tergabung di dalam sebuah batasan geografis wilayah negara” 

(Pureklolon, 2017, p. 298).  

Berdasarkan undang-undang dasar 1945 Negara Republik Indonesia, yang 

tertuang dalam pasal 1 ayat (3), bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. 



 

Universitas Pelita Harapan  

2 

Diperkuat dalam pasal 27 ayat (1) yang mengatakan bahwa “segala warga negara 

bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung 

hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya” (JDIH Ristekdikti, 

1999).  

Mengatur cara hidup 263,9 juta warga negara Indonesia, bukanlah hal yang 

mudah. Menurut sensus Badan Pusat Statistik Indonesia di tahun 2010, warga 

negara Indonesia, terbagi menjadi 30 kelompok etnik dengan jumlah 1340 suku 

bangsa, 41% diantaranya adalah suku jawa (Indonesia.go.id, 2010). Setiap suku 

bangsa memiliki budaya tersendiri dan tidak bisa disamakan satu sama lain. Baik 

cara berbicara, tingkah laku, maupun jalan pikiran setiap individu. 

Dari kacamata agama, Indonesia memiliki 6 agama yang diakui oleh negara, 

yaitu islam, Kristen, katolik, hindu, buddha, dan konghucu (indonesia-

investments.com, 2010). Islam menjadi agama mayoritas warga negara, dengan 

87,2% pemeluk sejumlah 207 juta, dan terbesar kedua adalah Kristen dengan 6,9% 

pemeluk sejumlah 16,5 juta penduduk.  

Seperti diungkapkan oleh Nassarudin Umar yang dikutip dari Rmol.com : 

Bangsa Indonesia lebih tepat disebut sebagai negara plural daripada negara 
heterogen, karena, meskipun terdiri atas berbagai suku, etnik, bahasa, dan agama 
namun tetap merupakan satu kesatuan budaya dan ideologis sebagaimana tercermin 
di dalam motto "Bhinneka Tunggal Ika", bercerai-berai tetapi tetap satu. Segenap 
warga bangsa Indonesia bersepakat untuk menghimpunkan diri di dalam satu wa-
dah kesatuan yang disebut dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 
Pemahaman seperti inilah yang dimaksud di dalam sila ketiga dari Pancasila, 
"Persatuan Indonesia". (Umar, 2017). 

 

Sejak merdeka di tahun 1945, Indonesia sudah memiliki tujuh presiden dan 

11 wakil presiden terpilih. Soekarno adalah presiden pertama Indonesia yang juga 

sebagai proklamator kemerdekaan Republik Indonesia, Bersama Mohammad Hatta. 
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Soekarno dipilih secara aklamasi oleh anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan 

Indonesia (PPKI), karena Soekarno dan Hatta dianggap memiliki kedekatan dengan 

Pemerintah Jepang (Adams, 2014).  

Sejak kejatuhan era orde baru, dibawah kepemimpinan Presiden Soeharto, 

yang memimpin selama 32 tahun, Indonesia memiliki lima periode kepemimpinan 

presiden. Dari lima presiden, dua diantaranya dipilih secara langsung oleh rakyat.  

B. J. Habibie dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia ketiga, 

menggantikan sementara Presiden Soeharto sampai digelarnya pemilihan umum di 

tahun 1999. Abdurrahman Wahid menjadi presiden keempat Republik Indonesia, 

setelah berhasil terpilih melalui pemungutan suara di sidang paripurna Majelis 

Permusyawaratan Rakyat (MPR). Sampai akhirnya Abdurrahman Wahid harus 

lengser dari kursi kepresidenan, karena gejolak politik, dan digantikan oleh 

wakilnya Megawati Soekarno Putri, di tahun 2001. 

Pada era Presiden Megawati Soekarno Putri, disusun sistem pemilihan 

presiden langsung oleh rakyat, yang dilaksanakan di tahun 2004. Pemilihan umum 

presiden dan wakil presiden yang dapat langsung dipilih rakyat untuk pertama 

kalinya digelar, dan Susilo Bambang Yudhoyono, berhasil terpilih menjadi 

presiden pertama yang langsung dipilih oleh rakyat. Setelah dua periode 

kepemimpinan, pada pemilihan umum tahun 2014, Joko Widodo terpilih menjadi 

presiden ketujuh Republik Indonesia, Bersama Jusuf Kalla sebagai wakilnya. 

Tahun 2019 menjadi tahun politik dan pertarungan kedua antara Joko 

Widodo dan Prabowo Subianto. Setelah di tahun 2014, Joko Widodo menjadi 

pemenang Bersama Jusuf Kalla, mengalahkan pasangan Prabowo Subianto dan 
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Hatta Rajasa, dengan presentase kemenangan 53,15% melawan 46,85% untuk 

Prabowo dan hatta (kompas.com, 2014).  

Selama kepemimpinan tujuh presiden, Indonesia masih memiliki catatan 

dan rapor merah di bidang hukum, HAM, korupsi dan terorisme. Data yang di rilis 

oleh knoema.com Indonesia menduduki peringkat 89 dalam corruption perception 

index (CPI) (knoema.com, 2018), angka CPI berada pada jarak 0 sampai 100, 

dimana 100 berarti berarti highly clean sedangkan 0 berarti highly corrupt. Score 

yang didapatkan oleh Indonesia di tahun 2018 adalah 38, terus membaik sejak tahun 

2005 yang mendapatkan score 22.  

Dalam bidang hak asasi manusia (HAM), Indonesia belum bisa 

menyelesaikan (HAM) di masa lalu, maupun yang sedang terjadi. Direktur 

Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid mengungkapkan bahwa 

dalam 4 tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo, agenda penegakan hak asasi 

manusia mengalami kemunduran (Detik.com, 2018). Menurut Usman, Presiden 

Joko Widodo adalah pemimpin yang mementingkan ekonomi pembangunan diatas 

agenda lain, sehingga agenda penegakan HAM tidak dianggap penting (Detik.com, 

2018). 

Indonesia mengalami kemerosotan dalam kebebasan HAM. Dari data yang 

di rilis oleh Freedom House 2018, Indonesia mengalami penurunan angka civil 

liberties (CL) dan political rights (PR), indikator CL dan PR adalah angka 0 – 7 

dimana 0 berarti most free, dan 7 berarti least free. Untuk civil liberties Indonesia 

mendapatkan score 7, sedangkan untuk political rights Indonesia mendapatkan 
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score 2 (FreedomHouse, 2018). Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara yang 

berkategori Partly Free dengan Freedom Rating Score 3, skala 0-7.  

Data yang sedikit berbeda di rilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) 

Indonesia. Data yang di rilis Badan Pusat Statistik Indonesia tahun 2017, 

mengungkapkan bahwa Skor Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di tahun 2017 

mengalami kenaikkan dari sebelumnya 70,09 di tahun 2016, menjadi 72,11 (BPS, 

2018). Kenaikkan ini tidak lepas dari 3 aspek, yaitu kebebasan sipil, hak-hak politik, 

dan juga Lembaga demokrasi.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Perkembangan IDI Nasional 2009-2017 

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia - Indeks Demokrasi Indonesia 2017 

 

Dari tiga aspek yang menjadi indikator Indeks Demokrasi Indonesia 2017, 

perlu dicermati bahwa aspek hak-hak politik mengalami penurunan. Aspek hak-hak 

politik mengalami penurunan sebesar 3,48 point dibandingkan tahun 2016. 

Walaupun pada aspek Lembaga demokrasi mengalami kenaikkan signifikan, 

mampu mencapai 10,44 point dibandingkan tahun 2016 (BPS, 2018). 
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Gambar 1.2 Perkembangan aspek IDI Nasional 2009-2017 

Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia - Indeks Demokrasi Indonesia 2017 

 

Dalam 3 aspek Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2017, hak-hak politik 

masih menjadi rapor merah dalam kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo. 

Jika dibedah lebih detail, terdapat 28 indikator penilaian yang terbagi menjadi 3 

aspek. 

Pada aspek kebebasan sipil terdapat 10 indikator, dimana 4 diantaranya 

mengalami penurunan skor, yaitu ancaman penggunaan kekerasan oleh aparat 

pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul, ancaman kekerasan oleh 

aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat, tindakan/pernyataan 

pejabat yang mendiskriminasi gender etnis atau kelompok, dan terakhir adalah 

ancaman kekerasan oleh masyarakat terhadap etnis gender atau kelompok (BPS, 

2018).  

Pada aspek hak politik, terdapat 7 indikator, dimana 1 diantaranya 

mengalami penurunan skor, yaitu demonstrasi atau mogok yang bersifat kekerasan 
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(BPS, 2018). Sedangkan pada aspek Lembaga demokrasi, dari 11 indikator 

kesemuanya mengalami kenaikan skor (BPS, 2018), yang berarti terjadi perbaikan 

di semua sektor indikator. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 1.3 Perkembangan Skor Indikator 2016-2017 

Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia - Indeks Demokrasi Indonesia 2017 

 

Dapat disimpulkan bahwa masyarakat Indonesia memiliki ketakutan pada 

kekuatan aparat yang digunakan oleh pemerintah. Ketakutan akan penggunaan 

aparat hukum atau pun militer seperti di era orde baru kembali terbangun pada 

masyarakat. Hal ini dapat dicermati dalam 4 indikator yang mengalami penurunan 
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skor pada aspek kebebasan sipil, bahwa kebebasan berkumpul dan berpendapat 

mulai terbatasi (BPS, 2018). 

Ketakutan ini cukup beralasan, karena sejak disahkannya undang-undang 

informasi dan transaksi elektronik (UU ITE) di Indonesia, sejak 2008 sampai 2019 

sudah 245 kasus dilaporkan, 60% diantaranya terjadi di pulau Jawa (Safenet, 2019). 

Pelapor kasus dengan delik aduan UU ITE, 35,92% adalah pejabat negara, termasuk 

di dalamnya adalah menteri, kepala departemen, aparat keamanan, serta kepala 

daerah. Diikuti oleh kelompok awam sebesar 32,2%. Sedangkan terlapor 29,4% 

adalah kalangan awam, serta diikuti 8,2% adalah aktivis (Gerintya, 2018).  

Dengan adanya UU ITE, sudah cukup membatasi kebebasan berpendapat 

warga negara, terutama di media sosial. Mayoritas pelaporan UU ITE berawal dari 

unggahan di media sosial, baik berupa komentar dalam postingan pejabat, atau pun 

postingan yang dibuat oleh pengguna sendiri (Gerintya, 2018). Yang menarik, 

kedua kelompok pelapor, baik pejabat negara ataupun orang awam, sering 

menggunakan pasal 27, sebagai delik aduan, yang mengatur tentang konten ujaran 

kebencian. Motif pelaporannya yang membedakan, dimana pejabat tidak ingin 

nama baiknya tercemar, namun kelompok awam melaporkan konten kebencian 

yang menghina tokoh politik yang didukung, seperti presiden (Gerintya, 2018).  

Dalam aspek penegakan hukum, Indonesia masih berada dalam indeks 

‘cukup’. Indonesian Legal Roundtable (ILR) dalam buku berjudul Indeks Negara 

Hukum Indonesia (INHI) 2017, yang dirilis tahun 2018. Dalam buku tersebut 

mengungkapkan bahwa indeks negara hukum Indonesia mengalami kenaikan 

menjadi 5,85. Indeks ini mengalami kenaikan sebesar 0,54 poin dari tahun 2016, 
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yang yang mendapatkan indeks angka 5,31 (Indonesian Legal Roundtable, 2018). 

Penilaian ini berdasarkan skala 0-10 dimana 0-2,5 masuk kategori sangat buruk, 

2,6-5 buruk, 5,1-7.0 cukup, dan 7,1-10 baik. 

Dengan indeks angka 5,85 maka predikat yang diberikan terhadap negara Indonesia, 
dalam usahanya menerapkan prinsip-prinsip negara hukum adalah cukup. Seluruh 
prinsip mengalami kenaikan, di mana Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka 
merupakan prinsip dengan kenaikan paling besar, sedangkan prinsip Legalitas 
Formal mengalami kenaikan terkecil. (Indonesian Legal Roundtable, 2018). 

 

Menjadi pertanyaan besar kemudian, jika penegakan hukum, belum 

mendapatkan predikat ‘baik’ di tahun keempat pemerintahan presiden Joko Widodo. 

Padahal aspek hukum menjadi salah satu dalam program ‘Nawacita’ yaitu 9 agenda 

prioritas program pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla di tahun 2014, ketika 

terpilih.  

Pada point empat, tercantum program “Menolak negara lemah dengan 

melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, 

bermartabat, dan terpercaya” (Kompas.com, 2014). 

Dalam bidang terorisme, Indonesia belum sepenuhnya bisa terbebas dari 

aksi terorisme. Praktik terorisme di Indonesia sudah terjadi sejak tahun 1977, 

dengan kasus terorisme terbanyak terjadi pada tahun 2001 sebanyak 105 kasus, 

serta di tahun 2000 sebanyak 101 kasus (Tirto.id, 2018). Pada tahun 2000 sampai 

dengan 2001 adalah masa transisi pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid ke 

Presiden Megawati Soekarno Putri.  

 

Sejak kasus terbanyak di tahun 2001, jumlah kasus terorisme berhasil 

ditekan sampai meningkat kembali di tahun 2009 sampai dengan 2014, di saat masa 
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pemerintahan periode kedua, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Tercatat 

terjadi 19 kasus di tahun 2009, 4 kasus di tahun 2010, 21 kasus di tahun 2011, 39 

kasus di tahun 2012, 32 kasus di tahun 2013, serta 35 kasus di tahun 2014 (Tirto.id, 

2018).  

Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, kasus terorisme cenderung 

berkurang, namun jika dicermati dari segi jumlah korban, cukup bertambah 

terutama di tahun 2018, walaupun tidak sampai sebanyak di tahun 2011.  Dari 64 

kasus terorisme yang terjadi pada rentang waktu 2015-2018, terdapat 213 korban 

aksi terorisme, dimana 79 diantaranya korban meninggal (Tirto.id, 2018).  

Jika dibandingkan dengan masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono 

periode 5 tahun kedua, rentang waktu 2009-2014. Dari 150 kasus terorisme, tercatat 

277 korban, dimana 93 diantaranya korban meninggal (Tirto.id, 2018). Maka pada 

masa pemerintahan 3 tahun Presiden Joko Widodo, sudah mencatatkan 76% korban 

aksi terorisme dibanding masa pemerintahan sebelumnya, walaupun secara jumlah 

kasus, dapat ditekan sejumlah 42%.  
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Gambar 1.4 Jumlah Teror di Indonesia Berdasarkan Tahun 

Sumber: Tirto.id yang mengutip Global Terrorism Database 

 

 

Gambar 1.5 Teror dengan korban dari tahun ke tahun 

Sumber: Tirto.id yang mengutip Global Terrorism Database  

 

Tahun 2019 adalah tahun politik, dimana Joko Widodo sebagai calon 

petahana akan kembali ditantang oleh calon presiden dari partai oposisi, Prabowo 

Subianto. Kondisi Hukum dan HAM akan kembali menjadi sorotan setelah 9 

program Nawacita presiden Jokowi, khususnya di bidang hukum dan HAM 

dianggap belum mampu, memperbaiki kondisi penegakan hukum dan penyelesaian 

kasus HAM di masa lalu (Detik.com, 2018).  

Dalam atmosfer demokrasi saat ini, sudah lebih sering terdengar konsep 

komunikasi politik yang lebih dikenal dengan Political Marketing. Dalam Political 

Marketing, usaha-usaha yang dilakukan dalam komunikasi politik, melibatkan 

marketing activity layaknya mempromosikan sebuah barang (Sofyan, 2015). 

Marketing activity dengan iklan politik, dukungan selebritis, tokoh masyarakat, 
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online campaign, telah membentuk pandangan partai politik kepada masyarakat 

hanya dijadikan angka dan dianggap sebagai market segment (Sofyan, 2015). 

Ideologi partai politik dan negara bisa berubah hanya karena permintaan 

pasar terhadap suatu produk politik. Partai politik mulai membingkai program dan 

kebijakan, sesuai dengan hasil jajak pendapat atau survey pasar (Sofyan, 2015). 

Dimana market segment yang memiliki kuantiti massa yang gemuk, akan lebih 

didengar kebutuhan dan keinginannya. Tidak heran masyarakat dari kaum 

minoritas, belum mendapat perlindungan maksimal dari pemerintah.  

Pada akhirnya untuk mendapatkan jumlah suara yang besar, partai politik 

serta calon yang didukung, akan memilah pesan sesuai dengan segmentasi pasar. 

Jika tokoh politik menggunakan filosofi marketing, maka akan berusaha untuk 

memenuhi kebutuhan dan keinginan pemilih, sehingga tercapai kepuasan pemilih, 

untuk kemudian meningkatkan elektabilitas tokoh politik (Sofyan, 2015).  

Dalam efeknya terhadap atmosfer komunikasi politik, political marketing 

juga membawa beberapa dampak negatif. Pertama, pemasaran politik terkadang 

dikomersialkan, sehingga mengurangi nilai-nilai politik dan substansi, terkadang 

hanya mendorong sisi hiburannya agar mendapat perhatian pasar. Kedua, ketika 

penggunaan media dan konsultan menjadi lebih penting maka kedepannya akan 

meninggalkan peran partai politik sebagai promotor dan filter tokoh-tokoh politik. 

Ketiga adalah penggunaan money politic, ketika persaingan sangat tinggi maka cara 

tercepat mempengaruhi keputusan seseorang adalah dengan membayar. Keempat, 

pemasaran yang menggunakan iklan, cenderung memanipulasi publik dalam pesan 

yang disampaikan (Sofyan, 2015). 
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Dengan berbagai macam distorsi dan rekayasa informasi dalam komunikasi 

politik, maka diperlukan sebuah penelitian yang memberikan deskripsi interpretasi, 

atas sebuah pesan yang disampaikan oleh actor politik. Sebagai Pendidikan politik 

kepada masyarakat, agar tidak langsung mempersepsikan kalimat yang 

disampaikan oleh para calon presiden dan wakil presiden dalam kegiatan kampanye 

mereka.  

Pada pemilihan umum presiden 2019, Joko Widodo berpasangan KH 

Ma’ruf Amin sebagai calon wakil presiden, dan pasangan ini mendapatkan nomor 

urut 01 dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sedangan Prabowo Subianto 

berpasangan dengan Sandiaga Salahuddin Uno, yang sebelumnya menjabat sebagai 

wakil gubernur provinsi DKI Jakarta, mendapatkan nomor urut 02. Pengundian 

dilakukan pada rapat pleno terbuka penetapan nomor urut pasangan calon presiden 

dan wakil presiden pemilihan presiden 2019, di kantor Komisi Pemilihan Umum, 

jumat 21 september 2018 (KPU, 2018). 

Sebagai bagian dari kampanye calon presiden dan wakil presiden, kedua 

pasangan calon diwajibkan untuk mengikuti debat calon presiden dan wakil 

presiden. Sesuai amanat dengan Undang Undang No.42 tahun 2008 tentang 

pemilihan umum presiden dan wakil presiden. (hukumonline.com, 2014). 

Dijelaskan dalam pasal 39 ayat (1) bahwa “Debat pasangan calon sebagaimana 

disebut dalam pasal 38 ayat (1) huruf g dilaksanakan 5 (lima) kali” 

(hukumonline.com, 2008). 

Dalam rapat kordinasi persiapan debat pasangan calon presiden dan wakil 

presiden pemilu 2019, menyepakati bahwa debat akan dilaksanakan lima kali (KPU, 
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2018). Rapat yang dihadiri oleh KPU Republik Indonesia dengan Tim Kampanye 

Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf dan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-

Sandi, menyepakati 5 tema yang akan dibahas dalam debat sebanyak 5 kali. Dalam 

debat pertama yang akan berlangsung di hotel Bidakara, 17 januari 2019, akan 

membahas tema Hukum, HAM, Korupsi, dan Terorisme (KPU, 2018). 

Dalam pemilu presiden dan wakil presiden 2014, sebagian besar pemilih, 

khususnya pemilih pemula, masih menggunakan pendekatan psikologis. 

Pendekatan psikologis adalah sebuah konsep prilaku pengambilan keputusan 

berdasarkan ikatan emosional dan persepsi yang ditangkap (Hasriani, Madani, & 

Handam, 2015). Fakta ini diungkapkan dalam penelitian Hasriani, Muhlis Madani, 

dan Hamdan, yang meneliti perilaku pemilih pemula dalam pemilu presiden dan 

wakil presiden 2014, di kelurahan Sapaya, kecamatan Sapaya, kabupaten Gowa. 

Calon pemilih melihat visi misi, serta janji-janji kampanye untuk kebaikan 

masyarakat, namun tidak mencermati lebih dalam, hanya menangkap persepsi yang 

ditimbulkan oleh janji-janji melalui kalimat kampanye calon presiden dan wakil 

presiden. 

Jika pemilih hanya menangkap persepsi yang ditimbulkan, maka hal ini 

tidak akan memberikan Pendidikan politik kedepan. Terutama bagaimana pemilih 

dapat menyaring kualitas presiden dan wakil presiden yang disediakan oleh partai 

politik. Jika Pendidikan politik sudah sampai kepada bagaimana pemilih dapat 

menyaring calon yang disediakan oleh partai politik, maka akan tercipta pemilu 

yang berkualitas, dan kampanye tidak lagi menjadi ajang untuk tebar citra diri saja, 

namun sudah menjadi ajang adu ide dan gagasan.  
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1.2. Fokus Penelitian  

Fokus penelitian peneliti adalah menginterpretasikan makna dan 

memberikan deskripsi dari wacana program penanganan bidang hukum, hak asasi 

manusia (HAM), korupsi, dan terorisme yang disampaikan oleh kedua pasang calon 

presiden dan wakil presiden pemilu 2019. Kampanye dalam hal ini adalah, kalimat 

yang disampaikan oleh kedua calon presiden dan wakil presiden pemilu 2019, 

berfokus pada penyampaian visi dan misi serta pertanyaan, yang diberikan oleh 

panelis debat satu, pemilu presiden dan wakil presiden 2019. 

Sumber data penelitian dilakukan pada transkrip video rekaman debat satu, 

yang berlangsung pada 17 januari 2019, dan bersumber dari Elang Mahkota 

Teknologi (EMTEK) Group, dimana group media emtek membawahi media TV 

SCTV, Indosiar, O Channel, website berita Liputan6.com, dll (EMTEK, 2019). 

Video berdurasi satu jam 42 menit 39 detik, dari mulai pembukaan oleh Ketua 

Komisi Pemilihan Umum, Arief Budiman, sampai dengan ditutup oleh Dorkas, 

penyanyi asal papua yang membawakan lagu Rumah Kita ciptaan band Godbless. 

Dari sumber latar belakang masalah dan juga sumber data penelitian, 

research question peneliti adalah bagaimana pemasaran politik digunakan pada 

wacana yang disampaikan oleh kedua pasang calon presiden dan wakil presiden 

dalam debat satu, pemilu presiden dan wakil presiden 2019.   

Penting untuk diketahui, apakah kedua pasang calon presiden dan wakil 

presiden memahami serta menguasai penanganan permasalahan hukum, HAM, 

korupsi, dan terorisme di Negara Indonesia. Makna yang akan digali bersumber dari 
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transkrip kalimat-kalimat yang disampaikan dalam video debat satu, berdurasi 1 

jam 42 menit 39 detik, oleh kedua pasang calon presiden dan wakil presiden 2019. 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan makna dibalik kalimat, yang 

disampaikan oleh kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden pemilu 2019. 

Jika makna dibalik kalimat dapat diungkapkan, maka hasil penelitian dapat menjadi 

pendidikan politik kepada calon pemilih di pemilu presiden dan wakil presiden ke 

depan, di tahun 2024.  

Dari penjabaran visi dan misi setiap calon pasangan, serta jawaban dari 

pertanyaan panelis yang diajukan kepada pasangan calon presiden dan wakil 

presiden. Setiap kalimat akan dianalisa, untuk menemukan makna dibalik sebuah 

simbol-simbol komunikasi yang disampaikan.   

 

1.4. Signifikansi Penelitian 

Penelitian ini akan memberikan data spesifik bagaimana sebuah kalimat 

yang dilontarkan dapat dianalisis, serta digali makna yang ada di dalamnya. Dengan 

data yang akan di dapatkan dalam penelitian ini, dapat menjadi dasar untuk para 

pemilih dapat mengambil keputusan politiknya, yaitu memberikan hak suara 

kepada calon presiden dan wakil presiden yang terbaik pada pemilu kedepan, 

khususnya pemilu presiden dan wakil presiden 2024.  
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1.5. Obyek Penelitian 

Dengan pendekatan konstruktivis maka penelitian ini akan meberikan 

gambaran bagaimana sebuah makna dibalik penjabaran visi misi dan wacana politik 

bidang hukum, HAM, korupsi, dan terorisme, yang disampaikan oleh dua pasang 

calon presiden dan wakil presiden dalam pemilu 2019. Makna akan digali serta 

dipelajari melalui pesan yang ditampilkan secara audio dan visual pada video 

rekaman debat satu, pemilu presiden dan wakil presiden 2019, kemudian akan di 

transkrip menjadi teks untuk dapat dianalisa. Bagaimana struktur sosial dan juga 

realitas masa lalu, akan menciptakan sebuah pesan yang akan membentuk persepsi 

dalam benak masyarakat yang menyaksikan tayangan debat satu, melalui media 

televisi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




