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Isu yang Diangkat Kandidat Pilgub Jatim 2008 
 
 

 Fokus kajian pada penelitian ini adalah mengenai isu yang diangkat kandidat 
pilgub jatim 2008. Saat ini banyak sekali langkah-langkah yang ditempuh oleh para 
kandidat didalam menarik simpati masyarakat, dalam hal ini yang menjadi sorotan skripsi 
ini adalah mengenai acara bincang-bincang bersama Soenarjo yang dimana acara ini 
mencoba mengangkat isu-isu yang ada kemudian diolah menjadi acara yang menarik 
kemudian ditayangkan melalui media televise dan pada akhirnya disoroti oleh 
masyarakat. 

Isu-isu yang diangkat oleh Soenarjo lebih kepada  misi dan program kerja yang 
diangkat oleh Soenarjo sebagai kandidat gubernur jatim 2008. Dalam hal ini Soenarjo 
serangkaian acara mulai dari penggalangan dukungan hingga simpati baik bertatap muka 
langsung dengan masyarakat maupun membuat acara talk show. Hal ini dilakukan untuk 
penanaman image sekaligus sebagai bentuk kampanye terhadap masyarakat. 

Penelitian ini melakukan pendekatan dengan menggunakan metode kualitatif, 
yaitu melakukan pengamatan melalui televise yang kemudian dilakukan review 
(semacam rangkuman) per episodenya setiap minggu. Kemudian juga dilakukan 
wawancara terhadap narasumber maupun pihak yang terkait dengan acara bincang-
bincang bersama Soenarjo dan data-data lain yang mendukung penelitian skripsi ini. 
Selain itu data dianalisis dengan table frekuensi. Data tersebut dimasukkan dalam 
kategori-kategori yang ada, kemudian di presentasikan dengan dianalisis dengan cara 
kuantitatif sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian sekaligus diperjelas 
dengan konteks situasi social politik yang tengah berlangsung. 

Dari tema acara bincang-bincang bersama Soenarjo, isu yang diangkat paling 
menonjol adalah isu mengenai ekonomi selain isu-isu lain yang terjadi di masyarakat. 
Dari tema isu ekonomi yang ada , yang menjadi sasaran pembahasan yang lebih dominan 
adalah kepada peningkatan kesejahteraan petani dan pekerja serta usaha kecil menegah. 
Hal ini terlihat pada pengulangan tema tersebut,sehingga menunjukkan pada penekanan 
pada isu ekonomi. 

Sesuai dengan slogan Soenarjo yaitu bebas agunan untuk pinjaman,bebas biaya 
pendidikan,dan bebas biaya kesehatan hal ini sesuai dengan isu yang diangkat oleh 
Soenarjo dalam acara tersebut. Yaitu isu ekonomi, isu SDM dan isu kesehatan yang 
merupakan tiga isu utama dalam acara bincang-bincang bersama Soenarjo. 
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