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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Trend politik dunia belakangan ini sedang mengalami pergeseran, hal ini 

dapat dilihat dari fenomena politik yang sedang terjadi secara global. Banyak terjadi 

perubahan dari hal – hal yang umumnya dilihat sebagai kebiasaan dalam dunia 

politik. Sebagai contohnya dalam suatu roda pemerintahan umumnya yang 

memimpin adalah dari perwakilan kelompok mayoritas, namun akhir akhir ini 

terjadi transisi dengan munculnya pemimpin kelompok minoritas di suatu negara.  

Berdasarkan beberapa sumber yang peneliti dapatkan, sebagai contoh di negara 

Amerika meskipun negara demokratis umumnya kaum mayoritas biasanya lebih 

memungkinkan untuk menjadi presiden. Berdasarkan yang dikutip dari 

worldpopulationreview.com pada tahun 2010 ras terbesar di amerika ialah kulit 

putih dengan persentase 72% dan kulit hitam atau afrika-amerika pada angka 13%. 

Dari era presiden George H. W. Bush lalu Bill Clinton, lalu George W. Bush. 

Dimana ketiga presiden ini berasal dari ras kulit putih dan beragama Kristen. 

Gambar 1.1 Bill Clinton 
 Sumber: politico, 2018             
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Gambar 1.2. George W. Bush 
Sumber: Politico, 2015 

 
Namun yang menarik ialah pada tahun 2009 Barack Obama terpilih menjadi 

presiden Amerika. Yang mana Barack Obama disebutkan tergolong sebagai 

kalangan minoritas yang merupakan dari ras afrika-amerika dan berkulit hitam. 

Sehingga terpilihnya Barrack Obama merupakan kemenangan pertama bagi 

pemimpin golongan minoritas di Amerika. Seperti yang di kutip dari APA.org 

(American Psycological Association) disebutkan bahwa Barack Obama adalah 

representatif dari pemimpin minoritas.  

 

Gambar 1.3 Barrack Obama 
Sumber: politico, 2020 
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Di Eropa fenomena ini pun juga terjadi, contohnya di Perancis dimana 

terpilihnya presiden Emmanuel Macron di usia 39 pada tahun 2018 yang 

merupakan perwakilan dari generasi muda di dunia politik. Di kutip dari population 

pyramid bahwa populasi terbesar perancis berdasarkan kategori usia di tahun 2018 

ialah kategori usia 45-49 tahun dengan laki laki 3.3% dan perempuan 3.4%. Dan 

pada saat itu angkatan usia 35-39 untuk laki laki 3.0% dan perempuan 3.0%. 

 

Gambar 1.4 France Population Tahun 2018 
Sumber: Popiulationpyramid.net, 2018 

 

Dari beberapa pemaparan yang peneliti sampaikan dapat dilihat bahwa pergeseran 

tren pemimpin yang berasalkan dari kalangan mayoritas menjadi pemimpin yang 

berasalkan dari kalangan minoritas. Tidak hanya di benua amerika, dan eropa, hal 

yang sama pun terjadi di benua asia, seperti di Malaysia contohnya ialah Syed 

Saddiq yang terpilih pada tahun 2018 sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga 

Malaysia dan menjabat di usia 25 tahun. Seperti yang di kutip dari 

economictimes.indiatimes.com Syed Saddiq merupakan Menteri termuda se Asia 
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Tenggara. Hal ini juga merupakan bukti bahwa Syed Saddiq merupakan tergolong 

minoritas yang mana di asia tenggara jarang ditemui Menteri di usia sekitar 20 

tahun. 

 

Gambar 1.5 Syed Saddiq 
Sumber: kumparan, 2020 

 
Di Indonesia sendiri sosok pemimpin minoritas yang cukup menarik 

perhatian masyarakat Indonesia ialah Basuki Tjahaja Purnama, keberhasilan nya 

dalam pilkada walikota di Belitung timur, lalu menjadi anggota DPR dari partai 

Golkar, dan melaju di pilkada DKI Jakarta sebagai Wakil dari Joko Widodo dan 

menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta merupakan hal yang menarik. Basuki 

sendiri yang akrab dipanggil sebagai Ahok berasal dari suku Tionghoa dan 

beragama Kristen.  Kelompok Mayoritas di Indonesia berdasarkan agama ialah 

muslim (Katadata, 2019), sedangkan kelompok minoritas berdasarkan suku di 

Indonesia adalah Tionghoa dengan angka 1,2% (BPS, 2011) 

Dan berdasarkan Indonesia-investments.com agama Kristen merupakan 

agama minoritas di Indonesia dengan angka populasi 10%. Dengan latar belakang 

Tionghoa dan Kristen ini saja BTP sudah dapat dikatakan double minority seperti 

yang dikutip dari affinity magazine. Di balik keberhasilan Ahok dalam karir 
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politiknya di Indonesia ternyata banyak hal yang menjadi hambatan. Mulai dari 

jumlah DPT (Daftar Pemilih Tetap) yang besar, minimal perolehan suara yang 

tinggi, sampai dengan sentimen SARA.  

 
Gambar 1.6 Basuki Tjahaja Purnama  

Sumber Detik, 2019 
 
 

Strategi komunikasi politik sangat berpengaruh dalam terpilihnya suatu 

Partai Politik maupun tokoh politik. Hal ini karena setiap daerah pilih memiliki 

kondisi sosial pemilih (target komunikasi yang berbeda – beda). Salah satu 

contohnya dikutip dari Merdeka sebelumnya Partai Demokrasi Indonesia 

Perjuangan (PDIP) tidak memfokuskan strategi komunikasinya pada daerah Aceh 

yang menyebabkan Dalam Pemilu 2019 untuk kursi DPR, tidak ada satu pun 

berhasil diraih PDIP di Aceh (Merdeka, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa dalam 

suatu Pemilihan Umum, strategi komunikasi politik dapat mempengaruhi 

terpilihnya suatu Partai Politik, maupun Tokoh Politik pada suatu daerah. Strategi 

politik yang dapat dijalankan oleh politisi adalah bermacam – macam, seperti 

contohnya: politik uang, politik identitas, politik dinastik, kampanye hitam, narasi 

harapan, dan sebagainya. 

Dalam membahas Pemilu Legislatif 2019 terdapat sosok yang menarik 

perhatian masyarakat Jakarta, yang bernama William Aditya Sarana. William 

merupakan Calon Legislatif dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang mengikuti 
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kontestasi menuju DPRD DKI pada pemilu 2019 kemarin. Seperti yang dikutip dari 

Kompas.com (2019) William menyatakan dirinya termasuk dalam double minority, 

namun pada kenyataannya sebetulnya merupakan William Aditya triple minority 

karna William termasuk dalam ras keturunan Indonesia-Tionghua, muda, dan 

Kristen. Perjalanan pemilu 2019 bagi William tidaklah mudah, mulai dari tidak 

mendapat dukungan keluarga, mengalami penolakan dari konstituen yang berbeda 

pilihan, sampai memilih partai politik baru yang menjadi kendaraan politik untuk 

melenggang ke DPRD DKI Jakarta.  

Seperti yang dikutip dari Republika (2019) dijelaskan bahwa dalam 

memilih partai, masyarakat Indonesia masih mempertimbangkan identitas dan 

tokoh yang ada di partai, sedangkan partai politik  baru seperti PSI rata-rata 

identitasnya masih lemah dan tokoh-tokoh yang dimiliki pun belum sepenuhnya 

populer atau berpengaruh, ini yang menjadi salah satu hambatan besar William 

sebagai seorang minoritas yang maju dalam kontestasi politik. 

 

Gambar 1.7 Pakar Jelaskan Mengapa Partai Baru Terancam tak Lolos PT 
Sumber: Republika.com, 2019 
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Sebagai salah satu calon legislatif yang maju dari PSI, berbagai sentiment negatif 

muncul di masyarakat. Seperti contohnya William menghadapi kesulitan ketika ada 

tulisan yang dibuat oleh Ikhsan Yosarie di asumsi.co. Ikhsan Yosarie ialah seorang 

peneliti di SETARA, institut untuk Demokrasi dan Perdamaian yang 

mempertanyakan narasi politik milenial PSI yang dianggap hanya sekedar omong 

kosong saja terhadap isu-isu lama yang digunakan partai politik sebelumnya. Tidak 

lama setelah tulisan itu muncul William pun menuliskan artikel di media yang sama 

yaitu asumsi.co dengan tujuan untuk membalas tulisan “Mempertanyakan Narasi 

Politik Milenial PSI” untuk meluruskan terkait tulisan tersebut.  

 

Gambar 1.8 Mempertanyakan Narasi Politik Milenial PSI 
Sumber: Asumsi.co, 2019 

 
 

Sosok William dikutip dari artikel “William Aditya, Anggota DPRD DKI 

Berusia 23 Tahun dan Idealisme Anti Korupsi” pada kompas.com (2019) dituliskan 

sebagai seorang yang berkomitmen jauh dari korupsi, karena menurut William 

mayoritas wakil rakyat melakukan korupsi karena terlalu banyak menghamburkan 
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uang saat kampanye. Sementara dengan PSI kampanye dilakukan secara transparan 

dan juga sebagai partai baru PSI memegang nilai – nilai yang bersih, jujur, dan 

bertujuan untuk membangun Indonesia. Hal ini selalu ditekankan pada setiap kader 

PSI dan inilah yang semakin menginspirasi William untuk dapat 

mengomunikasikan jujur dan anti korupsi bukan hanya sebagai bualan politik 

belaka. 

 

 

Gambar 1.9 William Aditya Sarana, Anggota DPRD DKI Berusia 23 Tahun  
Sumber: Kompas.com 

 
Ditengah banyaknya kesulitan seperti belum terkenalnya partai PSI serta 

sentimen negatif masyarakat yang mempertanyakan idealisme anti korupsi yang 

dibangga – banggakan PSI kemudian label triple minority (berasal dari etnis 

tionghoa, muda, dan beragama Kristen) pada William, William Aditya Sarana 

justru terpilih sebagai Anggota DPRD DKI Jakarta Periode 2019-2024 dari Partai 

Solidaritas Indonesia. Keberhasilan William dalam pemilu 2019 membuat peneliti 

ingin mengetahui bagaimana strategi komunikasi politik yang digunakan William 

Aditya Sarana sehingga terpilih sebagai Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta 
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ditengah triple minority yang dapat mempersulit langkah William dalam kontes 

politik di DKI Jakarta. Karena seperti yang telah dipaparkan sebelumnya 

berdasarkan contoh yang dikutip dari Merdeka, bahwa strategi komunikasi politik 

dapat mempengaruhi terpilihnya Partai Politik maupun Tokoh Politik. Sehingga 

peneliti ingin melihat bagaimana strategi komunikasi Politik dari William Aditya.  

 

Gambar 1.10 William Aditya Sarana 
Sumber : Kompas.com, 2019 

 

 

1.2  Identifikasi Masalah 

Di Indonesia masyarakat masih sulit untuk memilih wakil rakyat yang 

berasal dari etnis Indonesia-Tionghoa atau yang biasa disebut minoritas. 

Berdasarkan kutipan dari CNN Indonesia (2019) terdapat 150 caleg yang berasal 

dari etnis tionghoa yang berpartisipasi dalam pemilu 2004, meskipun akhirnya 

hanya sebagian saja yang terpilih di parlemen. Dari data yang dipaparkan di atas 

masih menunjukan bahwa masyarakat Indonesia masih sulit untuk menempatkan 

minoritas untuk terlibat di dalam legislatif.  
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Sebagai seorang minoritas William Aditya Sarana harus bisa memiliki 

strategi komunikasi politik yang baik untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat 

agar dapat memenangkan pemilu legislatif. Terutama ditengah narasi komunikasi 

Politik Indonesia yang sangat sensitif dengan isu SARA. Dikutip dari Sindonews:  

Di media sosial, setiap hari bermunculan narasi-narasi negatif yang mengarah pada 
kampanye hitam. Bisa dibilang narasi politik di Pemilu 2019 ini dipenuhi dengan hasutan, 
kedengkian, bahkan politik identitas SARA. Istilah cebong dan kampret menjadi bukti 
tidak sehatnya politik komunikasi yang dibangun masing-masing kekuatan. (Sindonews, 
2019)  
 

Berdasarkan kutipan di atas, dapat diketahui bahwa pada Pemilu 2019, narasi 

politik di Indonesia dipenuhi oleh pesan – pesan negatif yang merugikan bagi 

Tokoh Politik dengan unsur minoritas karena banyak orang yanbg membawa politik 

identitas SARA sebagai senjata untuk menjatuhkan lawan politiknya.  

William bukan hanya minoritas karena memiliki etnis Indonesia-Tionghoa, 

Namun unsur minoritas lainnya adalah karena William beragama Kristen, serta 

masih muda. Dimana mayoritas di Indonesia adalah agama Muslim dan juga calon 

wakil rakyat di Indonesia umumnya berusia di atas 35 tahun. Sehingga unsur 

minoritas yang ada di diri William adalah triple minority. Karena itu sebagai 

mahasiswa ilmu komunikasi peneliti melihat bahwa strategi komunikasi politik 

yang dilakukan oleh William Aditya Sarana hingga dapat menjadi DPRD menarik 

untuk diteliti. Karena William Aditya berhasil mengatasi issue triple minority dan 

terpilih menjadi wakil rakyat di DKI Jakarta. Hal ini merupakan suatu fenomena 

dan hal yang sangat berbeda. 
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Gambar 1.11 Jatuh Bangun Etnis Tionghoa dalam Politik Indonesia 
Sumber: cnnindonesia.com, 2019 

  

 Pada saat pemilihan DPRD DKI Jakarta, William berkompetisi di Daerah 

Pilih (Dapil) 9 Jakarta Barat yang terdiri dari kecamatan Kalideres, kecamatan 

Cengkareng dan kecamatan Tambora. Dikutip dari Tribunnews, Pada tingkat 

pemilihan DPRD Partai Politik yang berhasil memenangkan suara paling banyak 

adalah PDIP di Dapil 9, disusul oleh Gerindra, NasDem, dan Golkar (Tribun, 2019). 

Hal ini menunjukkan bahwa karakteristik warga dari Dapil 10 lebih mempercayai 

partai – partai besar yang telah banyak dikenal. Dengan predikat triple minority dan 

juga berasal dari partai yang belum terlalu terkenal,  

Willliam seharusnya tidak akan muda memperoleh suara untuk duduk di 

DPRD. Namun faktanya William berhasil terpilih menjadi anggota DPRD, tentu 

saja hal ini tidak terlepas dari berbagai usaha yang dijalankan tim sukses William 

dan juga strategi William dalam menyampaikan komunikasi politik. Maka dari itu 

peneliti ingin meneliti strategi yang dilakukan William sehingga bisa meraih 

perolehan suara yang membuatnya terpilih menjadi anggota DPRD. 
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1.3  Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka penulis merumuskan 

permasalahan yang akan dijadikan sebagai acuan penelitian. Rumusan masalah 

sebagai berikut:  

“Bagaimana strategi komunikasi politik William Aditya Sarana selaku calon 

anggota DPRD  DKI dalam pemilu Legislatif 2019?” 

 

1.4  Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi komunikasi William 

Aditya Sarana yang berhasil dalam Pemilu Legislatif 2019. Ditengah kondisi 

William Aditya Sarana yang memiliki unsur triple minority dalam politik 

Indonesia. 

 

1.5  Manfaat Penelitian 

1.5.1. Manfaat Akademis  

Melalui penelitian ini, peneliti berharap agar dapat menambah 

pengetahuan dan referensi bagi para akademisi lainnya yang ingin 

melakukan penelitian dengan topik yang sama, terutama yang berkaitan 
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dengan komunikator politik sebagai unsur komunikasi politik yang 

berperan penting dalam sebuah strategi komunikasi.  

1.5.2. Manfaat Praktis  

   Melalui penelitian ini, peneliti ingin berkontribusi sebagai sebuah 

masukan dan panduan bagi para calon anggota legislatif yang politisi maupun 

non politisi yang akan bersaing dalam pemilu yang akan datang. 

 

1.6  Sistematika penelitian  

Pada bab satu merupakan pendahuluan yang akan membahas mengenai 

tentang latar belakang dan mengapa peneliti memilih untuk melakukan penelitian 

ini. Pada bagian ini juga peneliti akan menjelaskan tentang identifikasi masalah 

serta rumusan masalah yang ada, lalu tujuan dari penelitian ini dan signifikansi 

penelitian ini.  

Bab dua merupakan Subjek & Objek Penelitian. Peneliti akan memaparkan 

mengenai objek yang akan ditelit dan juga Subjek dalam penelitian ini. Berdasarkan 

judul dari penelitian ini, objek dari penelitian ini adalah Strategi Komunikasi Politik 

dan Subjek Penelitian yaitu adalah William Aditya Sarana. 

Bab tiga, Tinjauan Pustaka, peneliti akan menjelaskan teori dan konsep 

yang digunakan peneliti untuk menyusun penelitian ini, yaitu diawali dengan 

komunikasi politik, strategi komunikasi politik, komunikator dalam komunikasi 

politik, komponen komunikator dalam komunikasi politik. Selain itu pada bab ini 

peneliti juga akan memaparkan kerangka pemikiran peneliti.  
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Bab empat, Metodologi Penelitian, berisi penjelasan mengenai metode-

metode yang akan digunakan peneliti untuk mengumpulkan data dan menjawab 

rumusan masalah. Metodologi yang akan digunakan adalah pendekatan penelitian 

kualitatif dengan metode penelitian deskriptif. Peneliti melakukan wawancara 

mendalam dan juga observasi serta studi Pustaka dalam pengumpulan data.  

Bab lima, Hasil dan Pembahasan, berisi hasil dari penelitian ini dan 

pembahasan yang mengaitkan hasil dengan teori yang digunakan dalam penelitian. 

Pada Bab terakhir, Bab enam yang berisi penutup. Peneliti akan memberikan 

kesimpulan dan Saran, berisi kesimpulan dari peneliti mengenai penelitian ini serta 

saran dari peneliti untuk meningkatkan kualitas dari yang diteliti maupun saran dari 

judul penelitian yang dapat diteliti kedepannya.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


