
SKRIPSI 

IKLAN POLITIK CAPRES DAN CAWAPRES TAHUN  2014 : 

ANALISIS PRAGMATIK 

 

 

 

Oleh 

CHOIRUL RAHMAN DWI SANTOSO 

NIM 121111019 

 

PROGRAM STUDI SASTRA INDONESIA 

FAKULTAS ILMU BUDAYA 

UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SURABAYA 

2016

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI IKLAN POLITIK CAPRES CHOIRUL RAHMAN DWI SANTOSO



ii 
 

 

 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI IKLAN POLITIK CAPRES CHOIRUL RAHMAN DWI SANTOSO



iii 
 

SKRIPSI 

 

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana  

pada Program Studi Sastra Indonesia 

Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga 

 

 

 

Oleh 

Choirul Rahman Dwi Santoso 

NIM 121111019 

 

  

PROGRAM STUDI SASTRA INDONESIA 

FAKULTAS ILMU BUDAYA 

UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SURABAYA 

2016 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI IKLAN POLITIK CAPRES CHOIRUL RAHMAN DWI SANTOSO



iv 
 

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI 

TANGGAL 12 JANUARI 2016 

 

Oleh 

Pembimbing Skripsi 

 

Dr. Ni Wayan Sartini, Dra., M.Hum. 

NIP 196308111990022001 

 

Mengetahui 

Ketua Departemen Sastra Indonesia 

 

 Dra. Dwi Handayani, M.Hum. 

NIP 1967021611992032001 

 

PROGRAM STUDI SASTRA INDONESIA 

FAKULTAS ILMU BUDAYA 

UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SURABAYA 

2016 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI IKLAN POLITIK CAPRES CHOIRUL RAHMAN DWI SANTOSO



v 
 

Skripsi ini telah dipertahankan 
di hadapan komisi penguji pada tanggal 19 Januari 2016 

 

KOMISI PENGUJI SKRIPSI 

Ketua 

 

Bea Anggraini, S.S., M.Hum. 

NIP 196909231994042001 

 

Anggota 

 

Dr. Ni Wayan Sartini, Dra., M.Hum. 

NIP 196308111990022001 

 

Anggota 

 

Drs. H. Eddy Sugiri, M.Hum. 

NIP 195508051985021001 

 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI IKLAN POLITIK CAPRES CHOIRUL RAHMAN DWI SANTOSO



vi 
 

KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan 

hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Iklan 

Politik Capres dan Cawapres Tahun 2014: Analisi Pragmatik” tepat pada 

waktunya. Penelitian ini membahas mengenai makna-makna tersirat pada iklan 

capres dan cawapres tahun 2014. Skripsi ini ditulis untuk memenuhi salah satu 

syarat memperoleh gelar kesarjanaan pada Program Studi Sastra Indonesia, 

Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Airlangga Surabaya.  

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari peran banyak pihak. Oleh karena 

itu penulis mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Diah Ariani Arimbi Ph,D., selaku Dekan Fakultas Ilmu Budaya 

Universitas Airlangga. 

2. Dra. Dwi Handayani, M.Hum., selaku Ketua Departemen Sastra Indonesia 

Universitas Airlangga.  

3. Drs. H. Eddy Sugiri, M.Hum. selaku dosen wali. 

4. Dr. Ni Wayan Sartini, Dra., M.Hum. selaku dosen pembimbing skripsi. 

5. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu 

Budaya Universitas Airlangga. 

6. Kedua orang tua dan saudara-saudaraku mbak Diah, Ronny, dan Rini yang 

selalu mendoakan dan memberikan dorongan positif kepada penulis. 

7. Teman-teman Sastra Indonesia Angkatan 2011 yang telah memberi 

semangat, terutama Fajar Riski, Arya Maharestu (Limbad), Rudy Arga 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI IKLAN POLITIK CAPRES CHOIRUL RAHMAN DWI SANTOSO



vii 
 

(Ahong), dan Azhar Bashir (Baser) yang masih sedia dan setia 

meluangkan waktunya, serta Ifong (Ipong) terimakasih atas printernya.  

8. Teman-teman di “Jalur Gaza” Rendi (Dombles), Gusti (Unyil), Maxzy 

(Katam), Yusfi (Yusfeng), Farhan (Gembong), Rendra (Grandong), Yogi 

(Somad), Putra (Purtra), Kiki (Papi), Ilzam (Ijum), kak Ryan, Mas Arab, 

Mas Risky, Ubed, Adi CP, Ndae, dan Tamtam terimakasih untuk waktu-

waktu yang menyenangkan. 

9. Teman terbaiku Bayu (Bunta) terimakasih untuk waktu-waktunya dikala 

suntuk.  

10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah 

membantu kelancaran penyusunan skripsi ini. 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena 

itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak agar skripsi ini 

menjadi lebih baik. Akhir kata, semoga skripsi ini memberikan manfaat dan dapat 

menginspirasi baik untuk penulis maupun pembaca.   

       Surabaya, 12 Januari 2016 

 

 

Penulis 

 

 

 

 

 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI IKLAN POLITIK CAPRES CHOIRUL RAHMAN DWI SANTOSO



viii 
 

PERNYATAAN 

 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI IKLAN POLITIK CAPRES CHOIRUL RAHMAN DWI SANTOSO



ix 
 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan makna-makna tersirat 
dibalik ujaran-ujaran mengenai iklan capres dan cawapres pada tahun 2014 serta 
mengklasifikasikan bentuk-bentuk pelanggaran dari prinsip kerja sama dalam 
iklan-iklan tersebut. iklan yang diteliti tesebut merupakan iklan bertema capres 
dan cawapres pada Pemilu 2014. Analisis yang digunakan  pada penelitian ini  
berlandaskan pada kajian pragmatik sebagai alat analisisnya. Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Metode 
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode simak 
(observasi) yang dilanjutkan dengan teknik simak bebas libat cakap dan catat. 
Adapun hasil yang diperoleh pada iklan capres dan cawapres tahun 2014 tersebut 
dijelaskan melalui implikatur konvensional dan implikarur konversasional 
kemudian diklasifikasikan bentuk pelanggaran dari prinsip kerja sama. Implikatur 
dalam iklan capres dan cawapres pada Pemilu 2014 dapat dideskripsikan melalui 
implikatur konvensional yang muncul dari ujaran-ujaran yang disampaikan. 
Sementara, implikatur konversasional digunakan untuk memperluas makna-
makna tersirat pada ujaran-ujaran berdasarkan konteks tertentu dalam iklan. 
Berdasarkan hasil analisis, penelitian ini juga menunjukkan bahwa dalam iklan 
politik capres dan cawapres pada Pemilu 2014 ditemukan pelanggaran prinsip 
kerja sama pada tuturan dialognya yang meliputi maksim kuantitas, maksim 
kualitas, maksim hubungan, dan  maksim pelaksanaan. 

 
Kata-kata kunci:  prinsip kerja sama, implikatur, iklan, pragmatik 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Manusia tidak pernah lepas dari peristiwa yang disebut dengan 

komunikasi baik verbal maupun nonverbal, komunikasi tersebut digunakan dalam 

berbagai hal dan berfungsi menghubungkan manusia dengan manusia lainnya, 

individu dengan individu lainnya dan, kelompok, atau komunitas tertentu. 

Diperlukan suatu alat ataupun sarana yang dapat mencakup berbagai lapisan, baik 

dari latar belakang sosial, budaya, ekonomi, dan tak terkecuali politik, yaitu 

melalui bahasa. Dalam hal ini bahasa merupakan sesuatu sarana yang sangat 

strategis dan efektif dalam pengendalian masyarakat dalam membentuk opini 

publik. Hal ini senada dengan pendapat Idris (2008: 1) yang menyatakan bahwa 

bahasa kini juga telah digunakan untuk mengubah, mengawal masyarakat, serta 

mewujudkan kuasa sosial. Bahasa sebagai sarana penyaluran kuasa  biasa 

digunakan dan dipraktikan oleh kelompok ataupun individu yang memiliki 

tingkatan yang lebih tinggi dalam hirarki sosial, misalnya politisi.  Dalam 

penyaluran kuasa, politisi mengunakan bahasa politik yang kemudian membentuk 

wacana politik seperti pidato, debat, dan juga iklan politik.  

Dalam penerapan bahasa politik perlu adanya sarana atau alat yang 

mencakup semua latar belakang yang terdapat di masyarakat, serta efektif dalam 

melancarkan bahasa politik tersebut. salah satu bentuk sarana atau alat dalam 
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berpolitik adalah media massa, baik itu media cetak maupun media elektronik. 

Pada praktiknya media massa berfungsi  memberikan informasi-informasi yang 

sedang berkembang saat ini. Selain berfungsi memberikan informasi, media 

massa juga berfungsi sebagai sarana promosi partai-partai politik dalam 

memperluas pengaruhnya yaitu melalui iklan kampanye. Menurut Anwar (1984: 

58) bahwa  politik bertalian dengan masalah pengaturan masyarakat secara 

berkekuasaan dan untuk ini diperlukan pengorganisasian rakyat banyak. Untuk 

menguasai jalan pikiran orang banyak diperlukan suatu alat komunikasi yang 

dapat menjangkau semua semua lapisan masyarakat. Pendapat tersebut 

memberikan pemahaman bahwa bahasa  mendapat tempat yang sangat strategis 

dalam bidang politik. Santoso menyatakan (2003:6) bahwa bahasa bukan hanya 

sekedar alat komunikasi, akan tetapi bahasa menjalankan fungsi-fungsi regulatif 

yang sangat kompleks. Proses politik bukan hanya persoalaan “praksis kerja”, 

mengatur orang banyak atas pembagian tugas yang sudah dirinci, tetapi juga 

“praktis komunikasi”, yakni bagaimana memberdayagunakan bahasa sebagai alat 

komunikasi politik yang dapat menjangkau seluruh masyarakat yang memiliki 

latar belakang beragam. 

Luasnya cakupan media iklan dalam kehidupan keseharian masyarakat 

digunakan oleh partai-partai politik serta politisi dalam berkampanye dan 

menyampaikan visi misi yang dimiliki partai-partai tersebut untuk menarik 

banyak  simpatisan atau pendukung dalam pemilu.  Media iklan merupakan  salah 

satu senjata partai politik dalam melancarkan visi dan misinya. karena media iklan 

merupakan sarana yang memiliki pengaruh luas pada masyarakat dari berbagai 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI IKLAN POLITIK CAPRES CHOIRUL RAHMAN DWI SANTOSO



3 

 
 

ragam latar belakang. Karakteristik yang melekat pada iklan ini yaitu bersifat 

audio-visual yaitu ‘dengar’ dan ‘lihat’ Karakteristik ini dapat dikatakan sebagai 

keuntungan atau kelebihan suatu sarana promosi sehingga dipilih oleh tidak 

sedikit partai politik peserta Pemilu dalam pemilihan legislatif maupun dalam 

pemilihan calon presiden dan wakil presiden baik pada perode sebelumnya 2009-

2014 maupun pada periode pemilu tahun 2014-2019.  

Hal ini berangkat dari asumsi bahwa iklan televisi dapat memainkan peranan 

yang sangat efektif dalam pengonstruksian identitas sosial, hubungan sosial, serta 

sistem pengetahuan, makna serta kuasa. Sehinga penelitian ini dilakukan untuk 

mengetahui wacana-wacana apa saja yang diciptakan dan berkembang pada 

pemilu periode 2014-2019 khususnya dalam pemilihan calon presiden dan wakil 

presiden dalam bentuk iklan kampanye serta keefektivitas peran iklan dari segi 

kebahasaannya yang dideskripsikan dalam implikatur-implikatur yang 

membentuk sebuah peristiwa kebahasaan serta pelanggaran-pelanggaran prinsip 

kerja sama dalam iklan-iklan capes dan cawapres tersebut serta. Dengan iklan 

politik, semula tidak tahu menjadi tahu, dari tidak peduli menjadi peduli, dan lain 

sebagainya. Bahasa sebagai salah satu unsur penyokong iklan yang paling 

penting, menjadi fokus penting dalam penelitian ini.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, rumusan masalah 

yang akan dibahas dalam penelitian adalah : 
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1. Bagaimanakah bentuk Implikatur yang terdapat dalam iklan politik pada 

pemilihan capres dan cawapres periode 2014-2019? 

2. Bagaimanakah bentuk-bentuk pelanggaran prinsip kerja sama dalam iklan 

politik pada pemilihan capres dan cawapres periode 2014-2019? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan strategi penggunaan 

bahasa dalam hal ini pragmatik melalui implikatur-implikatur dan bentuk-bentuk 

pelanggaran kebahasaan dalam prinsip kerja sama pada iklan kampanye politik 

yang digunakan oleh pelaku iklan pada pemilihan Capres dan Cawapres untuk 

periode jabatan 2014-2019. 

1.4 Batasan masalah 

Dalam penelitian ini membatasi penelitian hanya pada iklan kampanye politik 

kedua capres dan cawapres periode jabatan 2014-2019 dengan format iklan 

berupa lisan maupun tulisan di televisi.  

1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada pembaca menegenai 

penelitian ini baik secara teoritis dan praktis. 

1.5.1 Manfaat Teoretis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan melengkapi penelitian-

penelitian sebelumnya tentang kebahasaan, khususnya ilmu linguistik mengenai 
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analisis Pragmatik. Selain itu, penelitian ini  diharapakan dapat  memberi inspirasi 

bagi penelitian-penelitian setelah ini agar lebih berkembang.  

1.5.2 Manfaat Praktis 

Penelitian ini diaharapkan dapat menambah pengetahuan bagi pembaca  

khususnya bagi mahasiswa  yang menekuni dalam bidang linguistik. Penelitian ini 

juga diharapkan dapat menambah wawasan  dalam bidang lingguistik, serta 

menghapus paradigma bahwa linguistik hanya mengkaji satuan gamatikal saja, 

tetapi lingusitik juga mampu bebicara mengenai fenomena kebasaan dalam bidang 

politik. 

1.6 Oprasonalisasi Konsep 

Oprasionalisasi konsep digunakan sebagai dasar pijakan untuk menetukan arah 

penelitian. Konsep ini dibuat untuk menghindari salah tafsir atau perbedaan 

penafsiran. Dalam hal ini menjelaskan beberapa konsep agar memperoleh 

persamaan pandangan dalam menyikapi istilah-istilah pada penelitian ini, adapun 

konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Kampanye  politik adalah kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh 

partai politik atau pun politisi untuk mempromosikan partai atau politisi 

guna membangun kepercayaan publik serta mencari pendukung atau 

massa dalam pemilu. 

b. Iklan politik adalah sebuah kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh 

pelaku atau kelompok partai politik dalam mempromosikan partai atau 
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politisi guna membangun kepercayaan publik serta menarik banyak 

pendukung pada massa pemilu. 

 

1.7 Tinjauan Pustaka 

Penelitian mengenai penggunaan bahasa dalam bidang politik sudah 

dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Beberapa penelitian sebelunya mengenai 

penggunaan bahasa  dalam bidang politik adalah sebagai berikut: 

Khadafi (2014) dengan judul penelitian “Pidato Politik Prabowo Subianto 

Terkait, Keputusan “Menarik Diri” Pada Saat Proses Rekapitulasi : Analis 

Wacana Kritis”. Dalam penelitian tersebut peneliti menggunakan analisis wacana 

kritis Norman Fairclough sebagi dasar dalam melakukan penelitiannya. dalam 

penelitian ini meneliti tentang  bagaimanakah strategi bahasa yang digunakan 

Prabowo Subianto dalam tek pidato tentang “Menarik Diri” tersebut. 

Rhubido (2009) dengan judul penelitian “Pemaknaan Sistem Tanda Pada 

Iklan Partai Politik di Televisi: Kajian Semiotika dan Pragmatik”.  Meneliti 

tentang bagaimana partai politik mempengaruhi pemilik suara atau audiens 

dengan meggunakan wacana persuasif pada iklan di televisi. Pada penelitian ini 

peneliti meneliti penggunaan bahasa iklan partai politik di televisi menggunakan 

sudut pandang pragmatik dan semiotika. 

Saifullah (2009) dengan judul penelitian “Efektivitas Iklan Politik Dalam 

Kampanye Pemilu 2009” dalam penelitian ini mendeskripsikan tentang bagimana 

keefektivitasan iklan dalam membangun citra partai dan bagaiamana respon atau 
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tangapan pemirsa iklan terhadap partai politik tesebut. Pada penelitian ini peneliti 

mengunakan teori analisis wacana kritis Norman Fairlcough sebagai dasar. AWK 

model Fairclough ini menganalisis dimensi teks, praktik kewacanaan (konsumsi), 

serta praktik sosial. 

Rijal (2014) dengan judul penelitian “ Implikatur Pada Kartun Editorial 

Clekit Jawa Pos Kajian Pragmatik Dan Semiotik” tujuan dalam penelitian tersebut 

adalah untuk mengetahui makna-makna tersirat dibalik ujaran-ujaran dan gambar 

yang terdapat dalam Kartun Editorial Clekit. Kartun Editorial yang diteliti tesebut 

merupakan kartun yang bertema Pemilu 2014. Metode yang digunakan dalam 

penelitian tersebut adalah metode deskriptif kualitatif.  Analisis yang digunakan  

pada penelitian tersebut  berlandaskan pada kajian pragmatik dan semiotik sebagai 

alat analisisnya. Adapun hasil yang diperoleh bahwa pesan-pesan dan kritikan 

bagi permasalahan Pemilu 2014 dalam Kartun Editorial Clekit diungkapkan 

melalui implikatur konvensional an implikarur konversasional serta penggunaan 

sistem tanda pada gamabar  implikatur dalam Kartun Editorial clekit dapat 

dijelaskan melakui pemerian implikatur konvensional yang muncul dari ujaran-

ujaran yang disampaikan tokoh Clekit. Sementara, implikatur konvensional 

digunakan untuk memperluas sindiran atau kritikan. Makna ikon, indeks dan 

simbol yang muncul memperkuat implikatur yang ada. 

Objek penelitian  di atas serupa dengan  penelitian ini, yaitu bahasa dalam 

politik. Ada pun kesamaan pada penelitian ini dengan penelitian sebelumya 

adalah objek yang sama dengan beberapa penelitian sebelumnya yaitu berupa 
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iklan kampanye politik, namun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian 

di sebelumnya adalah penelitian ini mencoba meneliti bagaimana penggunaan 

bahasa pada iklan kampanye oleh pelaku iklan atau pembuat iklan dalam 

membangun citra kedua capres dan cawapres. 

1.8 Landasan Teori 

Objek penelitian berupa iklan politik capres dan cawapres pada tahun 2014 

ini meneliti mengenai bentuk kebahasaan secara verbal dan nonverbal yang 

membentuk suatu peristiwa tutur yang dianalisis menggunakan teori pragmatik 

sebagai dasar penelitian. 

1.8.1 Pragmatik 

 Pragmatik sebagai bidang kajian dalam linguistik hadir pertama kali pada 

tahun 1970-an. Kehadiran kajian peragmatik tersebut dilatarbelakangi oleh 

munculnya sikap ketidakpuasan terhadap kaum linguis strukturalis yang 

berpedoman hanya mengkaji suatu bahasa dari segi bentuk, tanpa 

mempertimbangkan bahwa sebernarnya bahwa satuan-satuan kebahasaan tersebut 

muncul dalam konteks yang bersifat lingual maupun ektralingual. Banyak 

pengertian dari para linguis mengenai kajian pragmatik tersebut. 

 Leech (dalam terjemahan Oka, 1993: 2) mengungkapkan bahwa, 

“Pragmatik merupakan kajian tentang Makna dalam hubunganya dengan situasi 

ujar atau speech situations”. Pendapat lain dikemukkan oleh Levison (dalam 
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Tarigan 1990:33), pragmatik merupakan telaah mengenai relasi antara bahasa 

dengan konteks yang merupakan dasar bagi suatu catatan atau laporan 

pemehaman bahasa. Dengan kata lain, pragmatik merupakan kajian mengenai 

kemampuan penutur bahasa menyerasikan kalimat-kalimat dan konteks-konteks 

secara tepat. Lubis (1993:4) menambahkan bahwa bahasa merupakan gejala sosial 

dan jelas pemakaiannya banyak ditentukan oleh faktor-faktor nonlinguistik. 

Wijana (1996: 14) mengemukakan bahwa pragmatik menganalisis tuturan, baik 

tuturan panjang, satu kata atau injeksi. Wijana juga mengatakan bahwa pragmatik 

sebagai cabang ilmu bahasa mempelajari struktur bahasa secara ekternal, yakni 

bagaimana suatu kebahasaan itu dapat digunakan dalam komunikasi. 

 Yule (dalam Sulistyaningtyas, 1996:3) mengemukakan bahwa pragmatik 

Mempunyai empat definisi, yaitu 

1) Bidang yang mengkaji makna pembicara 

2) Bidang yang mengkaji makna menurut konteksnya.  

3) Bidang yang melebihi kajian tentang makna yang dianjurkan, 

mengkaji makna yang dikomunikasikan atau tertelekomunikasi-kan 

oleh pembicara. 

4) Bidang yang mengkaji bentuk ekspresi menurut jarak sosial yang 

membatasi partisipan yang terlibat dalam percakapan tertentu. 

Dari berbagai pengertian yang dikemukakan oleh para ahli linguistik yang 

terdapat di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pragmatik merupakan cabang 
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ilmu bahasa yang menkaji segala aspek dari makna tuturan berdasarkan maksud 

penutur yang dihubungkan dengan konteks bahasa dan konteks nonbahasa. 

Konteks ini dapat mempengaruhi makna satuan bahasa mulai wujud yang terkecil 

yaitu kata hingga wacana yang terbesar. Pragmatik mempunyai beberapa fokus 

yaitu, tindak tutur, deiksis, praanggapan dan impilkatur. 

Salah satu fokus dalam kajian pragmatik adalah implikatur. Konsep 

implikatur pertama kali dikenalkan  oleh H.P Grice (1975) digunakan untuk 

memecahkan persoalan makna bahasa yang tidak dapat diselesaikan oleh teori 

sematik biasa. Implikatur bahasa digunakan untuk memperhitungkan apa yang 

disarankan atau apa yang dimaksud oleh penutur sebagai hal yang berbeda dari 

apa yang dinyatakan secara harfiah (Brown dan Yule, 1983:31 dalam Abdul Rani, 

2006:176).    

1.8.1.1 Implikatur 

 Implikatur merupakan salah satu bidang kajian dalam ilmu pragmatik. 

Implikatur merupakan sesuatu yang diimplikasikan dalam sebuah percakapan. 

Menurut Mey (dalam Nadar 2009:60) implikatur “implicature” berasal dari kata 

kerja to imply sedangkan kata bendanya adalah implikation. Kata kerja ini berasal 

dari bahasa lain plicare yang berarti ”melipat”, sehingga untuk mengerti apa yang 

dilipat atau disimpan tersebut haruslah dilakukan dengan cara membukanya. 

Dalam rangka memahami apa yang dimaksudkan oleh seorang penutur, lawan 

tutur harus selalu melakukan interpretasi pada tuturan-tuturannya. Implikatur 

digunakan untuk menghitung apa yang disarankan atau apa yang dimaksud oleh 
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penutur sebagai hal yang berbeda dari apa yang dinyatakan secara harfiah (Brown 

dan Yule dalam Rani, 2006:170).  

 Secara lebih jauh Kridalaksana (2006:91) menjelaskan bahwa implikatur 

adalah “apa yang secara logis merupakan kesimpulan dari suatu ujaran, serta latar 

belakang apa yang diketahui bersama oleh pembicara dan pendengar dalam 

konteks tertentu”. Rani (2006:181) menegaskan bahwa implikatur sebuah ujaran  

dapat dipahami antara lain dengan menganalisis konteks pada waktu 

menggunakan bahasa sanggat menentukan ketepatan menangkap implikatur, 

katena konteks sangat menetukan makna sebuah ujaran. Kadang, suatu ujaran 

akan sulit mendapat pengertian dikarenakan ujaran tersebut menyembunyikan 

sesuatu makna tertentu. Ada empat kegunaan konsep implikatur menurut 

Levinson (dalam Rani dkk, 2006:173). Empat kegunaan konsep implikatur 

tersebut yaitu: 

1) Dapat memberikan penjelasan makna atau fakta-fakta yang tidak 

terjangkau oleh teori linguistik. 

2) Dapat memberikan suatu penjelasan yang tegas tentang perbedaan lahiriah 

yang dimaksud si pemakai bahasa. 

3) Dapat memberikan pemerian semantik yang sederhana tentang hubungan 

klausa yang dihubungakan dengan kata penghubung yang sama. 

4) Dapat memberikan berbagai fakta secara lahiriah kelihatan tidak berkaitan, 

malah berlawanan. Penggunaan implikatur dalam berbahasa mempunyai 

pertimbangan seperti untuk memperhalus tuturan, menjaga etika 
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kesopanan, menyindir dengan halus (tak langsung), dan menjaga agar 

tidak nyinggung perasaan secara langsung.  

Grice, seperti yang diungkapkan oleh Tomas (1995: 57), menyebutkan dua 

macam implikatur, yaitu implikatur konvensional dan implikatur konversasional. 

Implikatur konvensional merupakan implikatur yang dihasilkan dari penalaran 

logika sedangkan implikatur konversasional merupakan implikatur yang 

dihasilkan karena tuntutan konteks tertentu. Contoh dari kedua implikatur tersebut 

yaitu seperti: 

1) Bahkan Presiden pun minta naik gaji. 

2) +  : kamu tidak ikut makan sema teman-teman? 

: Dari tadi saya sudah makan Banyak, kok. 

 Contoh (1) merupakan implikatur konvensional yang berarti presiden yang 

selaku pemimpin negara biasanya tidak akan minta naik gaji, sedangkan pada 

contoh (2) merupakan implikatur konversasional yang bermakna”tidak” dilihat 

dari jawaban (-) atas pertanyaan yang diungkapkan oleh (+) 

Contoh:  

(Konteks: udara sangat dingin. Seorang suami yang mengatakan pada 
istrinya yang sedang berada si sampingnya) 

Suami : “Dingin sekali!”  

 Transkip ujaran suami yang tidak disertai dengan konteks yang jelas dapat 

ditafsirkan bermacam-macam, antara lain: 
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1) Permintaan kepada istrinya untuk mengembalikan baju hangat, jaket, 

atau selimut, ataupun juga minuman hangat untuk menghangatkan 

tubuhnya. 

2) Permintaan kepada istrinya untuk menutup jendela agar angin tidak 

masuk kamar sehingga udara di dalam ruangan menjadi hangat 

3) Pemberitahuan kepada istrinya secara tidak langsung bahwa 

kesehatannya sedang terganggu. 

4) Permintaan kepada istrinya agar ia dihangati dengan tubuhnya. 

Makna dari keempatnya tersebut merupakan makna implikatur. Makna umum 

secara (literal), yang bisa disebut eksplikatur, contohnya di atas adalah “informasi 

bahwa keadaan (saat itu) sangat dingin”. Di sini, ternyata implikatur dapat 

dibedakan menjadi beberapa macam berdasarkan bentuk eksplikaturnya. Berikut 

ini paparan lebih lanjut: 

1) Implikatur yang berupa makna yang tersirat dari sebuah ujaran 

(between the line), merupakan implikatur yang sederhana. 

2) Implikatur yang berupa makna yang tersirat dari sebuah ujaran 

(beyond the line), yang merupakan lanjutan dari implikatur yang 

pertama. 

3) Implikatur yang berbalikan dengan eksplikaturnya. Meskipun 

berkebalikan, hal itu pada umumnya tidak menimbulkan pertentangan 

logika. 
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1.8.1.2 Teori Prinsip Kerja Sama 

 Rumusan tentang prinsip umum dalam penggunaan bahasa diajukan oleh 

Grice (1975:45) dan istilah yang diberikan untuk prinsip-prinsip tersebut adalah 

prinsip kerja sama. Rumusan Grice tentang prinsip kerja sama tersebut berbunyi 

sebagai berikut “Berikanlah kontribusi anda dalam percakapan sesui dengan 

kebutuhan, pada tingkat dimana percakapan tersebut berlangsung, sesui dengan 

maksud dan tujuan dimana anda terlibat” (Nadar, 2009: 24). Grice (1975: 45) 

dalam Nadar (2009: 24) menjelaskan prinsip kerja sama ke dalam empat maksim 

sebagai berikut: 

a) Maksim Kuantitas: 1) berikanlah informasi anda sesui kebutuhan dalam 

rangka tujuan atau maksud penuturan; 2) jangan menberikan informasi 

yang berlebihan melebihi kebutuhan. Wijana (1996:46) memberikan 

contoh sebgai berikut: 

1) Tetangga saya hamil. 

2) Tetangga saya yang perempuan hamil. 

Ujaran pada contoh (1) lebih ringkas dan tidak menyimpang nari nilai 

kebenaran. Setiap orang tentu tahu bahwa hanya wanitalah yang mungkin hamil. 

Dengan demikian elemen yang perempuan dalam tuturan contoh (2) bersifat 

berlebihan. Kata hamil dalam contoh (2) sudah menyarankan tuturan itu. 

Kehadiran yang perempuan dalam contoh (2) justru menjelaskan hal-hal yang 

sudah jelas. Hal ini bertentangan dengan maksim kuantitas.  
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b) Maksim kualitas : 1) jangan mengatakan sesuatu yang tidak benar; 2) 

jangan mengatakan sesuatu yang kebenarannya tidak dapat dibuktikan 

secara memadai. Contoh: 

Penutur (A): ini sate ayam atau kambing? 

Penutur (B): ayam berkepala kambing. 

Wijana (1996:49) menyebutkan contoh pelanggaran maksim kualitas di atas 

ditujukan untuk memberikan efek lucu (comic effect). 

c) Maksim relevansi: harus relevan. Maksim relevansi mengharuskan setiap 

peserta percakapan memberi kontribusi yang relevan dengan masalah 

pembicaraan (Wijana, 1996: 49). Contoh:  

Penutur (A): Pak ada tabrakan motor lawan truk di pertigaan depan. 

Penutur (B): yang menang apa hadiahnya? 

 Contoh diatas adalah dialaog antara ayah dengan anaknya. Bila 

sang ayah sebagai peserta percakapan yang kooperatif, maka tidak 

selayaknyalah ia mempersamakan peristiwa kecelakaan dengan sebuah 

pertandingan. Jawaban sang ayah tidak relevan dengan adanya kabar yang 

diberitahukan oleh anaknya. 

d) Maksim pelaksanaan : 1) hindari ungkapan yang tidak jelas; 2) hindari 

ungkapan yang membingungkan; 3) hindari ungkapan berkepanjangan; 4) 

ungkapkan sesuatu secara runtut. Parker (1986) dalam Wiyana (1996:50) 

memberikan contoh sebagai berikut: 

Penutur (A): Let’s stop and get something to eat. 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI IKLAN POLITIK CAPRES CHOIRUL RAHMAN DWI SANTOSO



16 

 
 

Penutur (B): Okay, but not M-C-D-O-N-A-L-S 

Penutur (B) menjawab ajakan penutur (A) secara tidak langsung , yakni 

dengan mengeja satu persatu kata Mc Donals. Penyimpangan ini dilakukan karena 

ia tak ingin anaknya  yang sangat menggemari makanan itu mengetahui 

maksudnya. Anak-anak dalam batas umur tertentu memang akan kesulitan 

menangkap makna kata yang dieja hurufnya satu persatu. Cara ini  sering 

dilakukan oleh orangtua jika anakanya meminta mainan yang mahal ketika 

berbelanja di toko atau pasar swalayan.  

1.8.1.3 Teori Konteks 

 Konteks dalam pragmatik didefinisikan sebagai aspek-aspek lingkungan 

fisik atau sosial yang saling terkait dengn ujaran tertentu atau pengetahuan yang 

sama-sama dimiliki pembicara dan pendengar sehingga pendengar paham akan 

apa yang dimaksud pembicara (Kridalaksana, 2008: 134). Menurut Halliday dan 

Hasan (dalam Rani 2006: 188) konteks adalah teks yang menyertai teks lain. Hal 

yang menyertai teks itu tidak hanya yang dilisankan dan dituliskan, tetapi 

termasuk pula kejadia-kejadian nonverbal lainnya kesuluruhan teks itu. 

 Konteks pemakaian bahasa dapat dibedakan menjadi empat macam, yaitu: 

(1) konteks fisik yang meliputi tempat terjadinya pemakaian bahasa dalam suatu 

komunikasi, (2) konteks epistemis atau latar belakang pengetahuan yang sama-

sama diketahui oleh penutur dan mitra tuturnya, (3) konteks linguistik (koteks) 

yang terdiri atas kalimat-kalimat atau ujaran-ujaran yang mendahului dan 

mengikuti ujaran tertentu dalam suatu peristiwa komunikasi, (4) konteks sosial 
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yaitu relasi sosial dan latar (setting) yang melengkapi hubungan antara penutur 

dan mitra tuturnya (Syafi’ie dalam Ranny, 2006:190). 

 Menurut Hymes (dalam Rani, 2006:190) ada delapan komponen tutur 

yang merupakan ciri khas konteks, yaitu: (1) penutur, (2) pendengar, (3) pokok 

pembicaraan, (4) latar, (5) penghubung: bahasa lisan/tulisan, (6) dialek, (7) bentuk 

pesan, dan (8) peristiwa tutur.      

1.9 Metode penelitian 

Penelitian dilakuakan dengan menganalisis data yang berupa iklan kampanye 

politik capres dan cawapres untuk masa jabatan 2014-2019 yang berupa lisan 

(audio) maupun tulisan (visual). Dalam menjaring data, digunakan metode 

penjaringan data dengan penyimakan atau metode observasi berdasar pada data 

audio-visual iklan politik  capres dan cawapres pada tahun2014 selain itu teknik 

yang digunakan untuk memperoleh data yaitu teknik rekam dan catat. Penelitian 

ini menggunakan empat tahap metode penelitian. Pertama, menentukan sumber 

data , kedua tahap pemerolehan data, ketiga analisis data, dan keempat penyajian 

data. 

1.9.1 Sumber data 

 Data untuk penelitian ini diperoleh dari akun Youtube resmi baik dari 

pihak Prabowo maupun dari pihak Jokowi. Video berisikan iklan kampenye kedua 

calon presiden. Data yang di ambil merupakan video iklan yang sesuai kriteria 

yaitu iklan dengan data bahasa. 
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1.9.2 Metode Pemerolehan Data 

 Teknik yang digunakan untuk memperoleh data yaitu dengan teknik rekam 

dan teknik catat. Dalam teknik rekam peneliti tidak terlibat secara langsung  

melainkan mengunduh video pada akun Youtube milik kedua calon presiden. 

Teknik rekam digunakan mempermudah peneliti dalam melakukan transkip 

karena dapat diputar berulang kali sesuai dengan keperluan dan kebutuhan 

peneliti. Teknik catat digunakan untuk mentranskip ucaran yang terdapat pada 

video-video tersebut. 

 Objek pada penelitian ini adalah tentang iklan kampanye calon capres 

cawapres periode 2014-2019. Data diperoleh dengan cara mengunduh video 

melalui situs Youtube. Data diperoleh dan diambil pada July 2015 atau selang 

beberapa bulan setelah pelantikan Presiden dan Wakil Presiden untuk masa 

jabatan 2014-2019. Video tersebut kemudian ditranskripkan sehingga data yang 

akan dianalisis sudah berupa teks ataupun dialog. Ujaran yang terdapat pada 

iklan-iklan tersebut yang sudah berbebtuk teks maupun dialog kemudian 

dianalisis dan dideskripsikan dengan menggunakan teori pragmatik. Hal ini 

bertujuan untuk mengetahui strategi bahasa yang digunakan pada teks maupun 

dialog iklan kampanye capres cawapres dan pelanggaran kebahasaan pada iklan 

tersebut. 
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1.9.3 Metode Analisis Data 

 Setelah data terkumpul, selanjutnya adalah melakukan analisis data. Pada 

tahapan ini dilakukan upaya pengelompokan dan penyamakan data. Tahap 

selanjutnya yaitu membedakan data yang bener-benar berbeda, serta menyisihkan 

pada kelompok lain data yang serupa tetapi tidak sama (Mahsun, 2005:229). Data 

yang terkumpul selanjutnya dianalisis berdasarkan klasifikasi yang ditentukan 

sebelumya sehinggga dapat menjawab rumusan masalah. Data pada penelitian ini 

berupa tuturan yang sudah ditranskip kemudian dianalisis dengan menggunakan  

teori atau kajian pragmatik berupa teori implikatur dan prinsip kerja sama. 

Selanjutnya maka hasil analisis tersebut disajikan secara deskriptif. 

 

1.9.4  Metode Penyajian Data 

 Pada tahap penyajian hasil analisis, metode yang digunakan adalah model 

penyajian hasil analisis data informal. Menurut Sudaryanto (1993: 145) metode 

penyajian informal adalah perumusan dengan kata atau kalimat biasa tanpa 

menggunakan tanda dan lambang-lambang tertentu yang biasanya bersifat 

matematis. Penyajian secara informal dalam penelitian ini digunakan karena 

metode tersebut memungkinkan hasil penelitian ditulis secara rinci dan terurai. 

Oleh sebab itu, hasil analisis data disampaikan secara naratif atau dalam bentuk 

teks yang disajikan secara deskriptif untuk memudahkan pembaca memahami 

hasil penelitian. Data-data dideskripsikan sesuai dengan teori yang digunakan 

pendeskripsian akan dilakukan dengan landasan teori yang sudah dijelaskan  pada 

bab sebelumnya mengenai implikatur dan prinsip kerja sama dalam pragmatik. 
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1.9.5 Sistematika Penulisan 

 Sistematika Penulisan adalah urut-urutan peneliti dalam menuliskan dan 

menyusun hasil penelitiannya. Adapun hasil penelitian ini dituliskan dan terbagi 

dalam empat bab. Bab I adalah pendahuluan. Bab 1 terbagi menjadi subbab yaitu 

latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, oprasional 

konsep, tinjauan pustaka, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika 

penulisan. Bab II adalah gambaran umum objek penelitian, meliputi sejarah dan 

awal kegunaan iklan televisi dalam kampanye di luar negeri, sejarah penggunaan 

iklan di dalam negeri. Bab III adalah analisis data, menjelaskan mengenai data-

data yang ditemukan  kemudian dipaparkan dengan menganalisis data-data 

tersebut. Bab IV adalah kesimpulan, menjelaskan tentang apa saja yang didapat 

dari penelitian tersebut kemudian disimpulkan hasilnya. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

 

 

2.1 Pengertian Iklan  

 Istilah “iklan” secara terminologi berasal dari bahasa arab “i’lan”. Islilah 

Iklan di Amerika dan Inggris disebut advertising yang berasal dari bahasa laitn 

yaitu ad-vere yang berarti moengoperkan pikiran dan gagasan kepada pihak lain. 

Dalam bahasa Prancis, istilah “iklan” disebut sebagai reclamare yang berarti 

meneriakkan sesuatu secara terus-menerus atau secara berulang-ulang. Kata 

“reclamare” dalam bahasa indonesia sendiri disebut reklame yang sama dengan 

iklan. Di dalam bahasa Indonesia, terdapat kecenderungan pemakaian kata “iklan” 

dibandingkan dengan kata “reklame” ataupun “advertensi” hal ini disebabkan 

adanya penolakan terhadap kolonialisme bangsa-bangsa barat terhadap indonesia. 

Istilah iklan sendiri diperkenalkan di Indonesia pertama kali oleh Soedardjo 

Tjokrosisworo, seorang tokoh pers nasional (Widyatama, 2007:14). Hingga saat 

ini penggunaan istilah “iklan” lebih populer dibandingkan reklame terutama 

dalam bidang keilmuan, hal tersebut diindikasikan adanya istilah periklanan yang 

diartikan sebagai keseluruhan proses yang meliputi persiapan, perencanaan, 

pelaksanaan, dan pengawasan penyampaian iklan. 

Iklan merupakan proses penyampaian pesan oleh pemasang iklan yang 

ditujukan kepada pembaca atau pemirsa yang isinya bertujuan  untuk 

memengaruhi calon konsumen untuk melakukan tindakan sesuai dengan isi iklan. 
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Dalam pengertian tersebut, terdapat dua pihak yang berperan yaitu pemasang 

iklan atau pemirsa (pembaca). Dua pihak yang berperan tersebut mutlak 

dibutuhkan dalam kegiatan komunikasi. Pihak pemasang iklan berperan sebagai 

penutur sedangkan pembaca (pemirsa) berperan sebagai lawan tutur. Proses 

komunikasi pada iklan berjalan secara satu arah, maksudnya penyampaian pesan 

hanya dilakukan oleh pihak pemasang iklan saja. 

2.2 Model Struktur Iklan 

Setiap wacana pasti memiliki struktur yang membentuk wacana tersebut 

begitu juga dengan iklan .Berdasarkan proposisinya, Bolen dalam Rani (2006:67) 

membagi unsur pembentuk struktur wacana iklan menjadi: (1) butir utama 

(headline), (2) badan (body), dam (3) penutup (close). 

(1) Butir Utama Iklan 

Hal peretama dalam sebuah wacana iklan adalah untuk menarik perhatian. 

Untuk itu, dibutuhkan pesan-pesan dalam iklan yang menarik dan penting 

sehingga dapat menarik perhatian calon konsumen (pemirsa). Bagian yang 

menyajikan hal tersebut ialah butir utama. 

(2) Badan Iklan  

Hal kedua setelah menarik perhatian, hal selanjuatnya adalah menarik minat 

dan kesadaran dari pihak konsumen atau pemirasa iklan. Tujuan tahap tersebut 

terdapat pada badan iklan. Sehingga pada badan iklan hendaknya harus memenuhi 

atau mengandung alasan-alasan ataupun  motif-motif yaitu, alasan objektif 
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(rasional) dan alasan subjektif (emosional). Alasan objektif berisi informasi yang 

dapat diterima oleh pola pikir calon konsumen, sedangkan alasan subjektif berupa 

hal-hal yang dapat mengajak emosi calon konsumen. 

(3) Penutup Iklan 

Tujuan paling akhir dari sebuah wacana iklan ialah mengarahkan ataupun 

mengubah tindakan pada diri calon konsumen kearah tindakan tertentu. Dalam hal 

ini bila perhatian diperoleh, minat dapat dibangkitkan, dan kesadaran telah 

mencapai puncak, maka dapat dikatakan tujuan komunikasi telah tercapai. Namun 

walupun tujuan komunikasi telah berhasil sebuah iklan dikatakan belum berhasil 

apabila tidak ada tindakan dari permisa. Tindakan tersebut adalah tindakan 

melakukan apa yang terdapat di dalam iklan,  dalam hal ini seperti mencoblos 

partai dan calon partai tersebut dan lain sebagainya sesuai yang diiklankan. 

Sebagus ataupun semenarik apapun sebuah iklan tidak bisa dikatakan berhasil 

apabila target yang ingin dicapai tidak sesuai dengan harapan. Oleh karena itu 

bagian penutup iklan sering dimanfaatkan untuk memacu konsumen agar 

bertindak sesuai dengan tujuan iklan. 

Pada bagian penutup iklan berisi atau terdapat  dua hal yang perlu 

diperhatikan, yaitu: (1) pendekatan penjualan (selling approach) dan (2) butir-

butir pasif (passive point). Pendekatan penjualan digunakan sebagai penutup di 

dalam iklan dibagi menjadi dua cara; yaitu dengan teknik keras dan teknik lemah. 

Pendekatan penjualan dengan teknik keras digunakan oleh penggiklan  penggiklan 

ingin menuntut calon konsumen bertindak sesuai keinginan pengiklan secara 

cepat. Ujaran yang biasa digunakan sebagai contoh adalah “Segera hubungi 
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sebelum kehabisan, Persediaan terbatas!”. Sementara pendekatan menggunakan 

teknik lemah tidak terlalu menuntut sang konsumen untuk segera atau secepatnya 

melakukan tindakan, namun hal terpenting adalah konsumen setidaknya telah 

mendapat informasi tentang sebuah produk kemudian tindakan sepenuhnya 

diserahkan kepada konsumen. Cara tersebut  dimaksudkan agar pemirsa 

mengingat nama produk dan diharapkan membeli pada kesempatan lain. 

Bagian penutup suatu wacana iklan dapat juga berisi informasi-informasi lain 

yang berhubunggan dengan topik yang diiklankan. Infornasi tersebut dapat berupa 

warna produk, cap dagang, dan tempat pelayanan. Khusus untuk iklan bertema 

politik, biasa terdapat informasi berupa nama partai, simbol atau lambang partai. 

Informasi tersebut hakikatnya adalah informasi tambahan yang penting. Informasi 

jenis ini dinamakan butir-butir pasif. 

2.3 Sejarah Lahirnya Iklan Politik di Indonesia 

2.3.1 Kampanye 1999 dan Iklan Televisi 

 Dalam regulasi kampanye, aturan kampanye yang tertuang dalam Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum tidak memiliki perbedaan 

yang berarti denggan Undang-Undang lama. Pasal 46 yang mengatur soal 

kampanye justru sama sekali tidak mengatur tentang bagaimana partai-partai 

berkampanye di media massa. Hanya saja, (5) dalam pasal itu mngamanatkan 

KPU yang dikuasai parpol untuk mengatur tata cara dan jadwal kampanye dengan 

mengadopsi peraturan-peraturan lama. 
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Salah satu aturan kampanye yang diadopsi oleh KPU dan tertuang dalam 

Surat Keputusan KPU Nomor 11 Tahun 1999 tentang tata cara kampanye Pemilu, 

khususnya di media elektronik, adalah aturan bahwa kampanye dilakukan secara 

monologis dan dialogis yang disiarkan di TVRI dan Rri dengan keharusan bagi 

televisi-televisi swasta untuk menyiarkannya. Meski dalam SK KPU itu tidak 

diatur berapa durasi yang diberikan pada setiap parpol, berdasarkan koordianasi 

antara Departemen Penerangan dan KPU diatur bahwa setiap parpol berhak 

mendapat jatah siaran kampanye monologis selama 10 menit dan 30 menit untuk 

kampanye dialogis. SK KPU hanya mengatur  bahwa untuk setiap parpol, selama 

massa kampanye, diberi jatah sedikitnya 2 kali  tampil di RRI dan TVRI, dan 

televisi swasta diwajibkan untuk menayangkan untuk menayangkan siaran 

kampanye tersebut. Walaupun pada akhirnya hal itu tidak dapat terealisasi 

dikarenakan KPU dan partai-partai partai politik saat itu menghendaki agar waktu 

tayang siaran kampanye monologis ditayangkan  pada waktu prime time, seperti 

masa-masa Orde Baru. Hal tersebutlah yang tidak dapat dipenuhi kalangan TV 

swasta, karena jika 48 parpol diberi kesempatan kampanye di TV masing-masing 

selama 10 menit saja, berarti TV swasta harus “merelakan” 480 menit atau 8 jam 

waktu tayang dalam sehari untuk tayangan kampanye dialogis partai. 

Pasca “Revolusi Mei 1998”, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menjadi 

partai pertama yang menayangkan iklan politiknya di televisi pada November 

1998, jauh sebelum pemilu di gelar. Sedangkan TPI menjadi televisi pertama yang 

menayangkan iklan politik televisi parpol meski kalangan media massa masih 

terkesan gamang dengan perkembangan semacam itu. Ikan PKB  yang bertajuk 
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”Saya Mendengar Indonesia Bernyanyi” digarap oleh Konsultan Kehumasan 

Soedarto dan Noeradi, salah satu anak perusahaan biro iklan raksasa Matahari 

Inc., menampilkan spoke person dan aset paling utama PKB, Abdurrahman 

Wahid (Gus Dur). 

Iklan politik pertama dalam sejarah Pemilu di Indonesia itu, selain dimuat 

di televisi, juga dimuaat dalam versi cetak diberbagai media cetak, seperti Majalah 

Ummat, Panji masyrakat, Gatra, Harian Kompas, Media Indonesia, Suara 

Pembaruan, Republika, Bisnis Indonesia, Suara Merdeka (Semarang), Pikiran 

Rakyat (Bandung), Singgalang (Padang), dan Tabloid Realitas. Di belakang PKB, 

menyusul partai-partai lainnya, seperti PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai 

Amanat Nasional, Partai Daulat Rakyat, dan Partai Republik. Dari sisi isi, 

kebanyakan iklan-iklan politik televisi pertama itu berisi visi dan platform serta 

nomor urut partai.   

2.3.2 Pemilu 2004 dan Iklan Kandidat 

 Dalam Pemilu 2004 situasi lebih semarak muncul karena pada saat itu 

untuk pertama kalinya indonesia menyelenggarakan pemilihan presiaden secara 

langsung. Pada fase ini, iklan politik televisi mulai mengenal iklan kandidat. 

Pasca Pemilu 2004, pemirsa juga dapat menyasikan iklan politik para kandidat 

pimpinan daerah yang bertarung dalam pemilihan kepala daerah yang juga 

diselenggarakan secara langsung. 

 Setelah iklan kandidat konvensi, lima pasang calon presiden-wakil 

presiden yang bertarung dalam pemilihan presiden langsung pertama dalam 
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sejarah republik, yaitu Wiranto-Sholahuddin Wahid (Partai Golkar), Megawati 

SoekarnoPutri-K.H. Hasyim Muzadi (PDI Perjuangan), Susilo Bambang 

Yudhoyono-Muhammad Jusuf Kalla (Partai Demokrat, PKS, PBB, dan PKPI), 

Amien Rais-Siswono Yudhohusodo (PAN), dan Hamzah Haz-Agum Gumelar 

(PPP), semua memasang iklan kampanye mereka di televisi. Iklan-iklan layanan 

masyarakat untuk edukasi Pemilu baik yang dibuat oleh LSM maupun KPU masih 

membayang-bayangi iklan-iklan politik para kandidat calon presiden. 

 Terkait dengan regulasi kampanye Pemilu 2004, terdapat kemajuan yang 

cukup berarti untuk mengatur lebih detail soal kampanye, khususunya yang terkait 

dengan kampanye di media elektronik. Pada tataran umum, aturan kampanye 

tercantum dalam pasal 73 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Pemilu DPR, 

DPD, dan PRD. Pasal itu berisikan dua hal, yang salah satunya menggatur 

kewajiban media elektronik dan media cetak untuk memberikan kesmpatan yang 

sama terhadap setiap peserta Pemilu untuk memasang iklan Pemilu dalam rangka 

kampanye. Selain itu, ada juga pasal 37 UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang 

Pemilu presiden dan wakil presiden yang isinya pesis sama dengan pasal 37 UU 

Nomor 12 Tahun 2003, dengan penggantian kata “peserta Pemilu” dengan kata 

“calon”. 

2.3.3 Konten Iklan TV 

Bila dilihat dari sisi konten, iklan kampanye atau iklan politik televisi yang 

lahir pada pemilu 1999 dan berlanjut pada pemilu 2004, memiliki sejumlah ciri. 

Setiyono dalan Danial (2009; 198) menyebutkan, di awal kelahirannya pada 
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Pemilu 1999, iklan-iklan politik TV tidak berbeda dengan iklan kecap, yaitu 

dalam arti tidak ada pembedaan berarti antara iklan politik dan iklan produk. 

Iklan-iklan politik TV saat itu, jelas Setiyono dalam Danial (2009; 199), sebagian 

besar berisi ajakan untuk mencoblos nomor urut partai dan memperkenalkan logo 

partai. Setiyono dalam Daniel (2009; 199) kemudian mengkutip pendapat Deddy 

Mulyana, guru besar Fakultas Ilmu Komunikasi dan Pascasarjana Universitas 

Padjajaran Bandung, yang mengatakan bahwa unsur terpenting tang ditonjolkan 

dalam iklan-iklan politik TV dalam Pemilu 1999 memberikan kesan miskin 

gagasan dan tidak berebeda dengan iklan kecap.  

Dalam Pemilu Legislatif  2004, kondisi iklan politik TV yang dibuat oleh 

parpol-parpol peserta Pemilu kondisinya sama saja. Menurut Setyono dalam 

Daniel (2009; 200), isi pesan iklan-iklan politik dalam pemilu 2004 umumya 

seragam, yaitu berisi ajakan mencoblos tanda gambar partai atau nomor serta 

lebih menampilkan figur atau tokoh partai. Harapan bahwa ada peningkatan 

kualiatas iklan politik TV dalam pemilu 2004, di mana iklan-iklan politik lebih 

menonjolkan isu dan program, tetap belum terwujud.  

2.4 Biodata Capres-Cawapres 2014 

2.4.1 Pasangan Nomor Urut 1 (Satu) 

Prabowo Subianto Djojohadikusumo 

Nama Lengkap : Prabowo Subianto Djojohadikusumo 

Agama : Islam 

Tempat Lahir : Jakarta 
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Tanggal Lahir : Rabu, 17 Oktober 1951  

Hobby : Berkuda 

Warga Negara : Indonesia 

 

BIODATA 

 Prabowo Subianto merupakan mantan Danjen Kopasus, pengusaha dan 

politisi. Prabowo merupakan politikus dari partai Gerindra. Pada pemilihan tahun 

2009, ia dipilih sebagai wakil dari capres Megawati Soekarnoputri namun ia harus 

bersabar karena kemenangan masihlah belum berpihak. 

 Prabowo berasal dari keluarga kalangan terpelajar. Kakeknya, Margono 

Djojohardikusumo, merupakan pendiri Bank Negara Indonesia, pemimpin 

pertama Dewan Pertimbangan Agung Sementara, dan Badan Penyelidik Usaha 

Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Ayahnya, Sumitro 

Djojohadikusumo,  yang merupakan ahli ekonomi dulu dipercaya Presiden 

Soeharto untuk menjadi Mentri Riset dan Teknologi. Prabowo menikahi anak 

Soeharto yang bernama Siti Hediati Hariyadi pada tahun 1983. 

 Prabowo perna mengeyam pendidikan di Akademi Militer Magelang pada 

tahun 1970 dan lulus pada tahun 1974. Selama karir militernya, ia berjasa dalam 

sebuah operasi melawan Gerakan Papua Merdeka. Ia membebaskan 12 peneliti 

yang sedang melakukan ekspedisi, 5 diantaranya adalah warga negara Indonesia. 

 Namun Prabowo sering dikaitkan dengan dugaan pelangaran Hak Asasi 

Manusi. Mulai dari tudingan bahwa dialah dalang (mastermind) dari serangkaian 

aksi penculikan para aktivis, penembakan mahasiswa Trisakti, penyulut kerusuhan 
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Mei 1998, hingga menerabas ke isu seputar klik dan intrik di kalangan elit ABRI. 

Mulai dari tudingan adanya “pertemuan konspirasi’ di Markas Kostrad pada 14 

Mei 1998, tuduhan hendak melakukan kudeta yang dikaitkan dengan isu 

“pengepungan” kediaman Presiden B.J. Habibie oleh pasukan Kostrad dan 

Kopassus, sampai ke pembeberan sifat-sifat peribadinya. 

Selain karir politik dan militernya, Prabowo juga memiliki sebuah bisnis 

bersama saudaranya di Mangkajang, Kalimantan Timur. Ia kini tercatat 

memimpin 27 perusahaan di Indonesia dan luar negeri. Perusahaan yang 

dipimpinnya meliputi Nusantara Energy (perusahaan minyak, gas alam dan batu 

bara), Tidar Kerinci Agung (minyak kelapa), dan Jaladri Nusantara (industri 

perikanan). 

Prabowo juga mendirikan beberapa organisasi masyarakat seperti Asosiasi 

Petani Indonesia, Asosiasi Pedagang Pasar Tradisional Indonesia, dan Asosiasi 

Pencak Silat Indonesia. 

Dalam pemilu tahun 2009, Prabowo tercatat sebagai calon presiden-wakil 

presiden terkaya yang memiliki nilai kekayaan hingga 1,5 trilyun rupiah dan 7,5 

milyar dollar Amerika. Pada tahun 2014 Prabowo Subianto terpilih sebagai 

kandidat calon presiden untuk putaran pemilu 2014 dengan menggandeng Hatta 

Rajasa sebagai calon wakil presidennya.  

 
PENDIDIKAN  

 Alumnus Akabri Magelang (1974) 
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KARIR  

 1996 Komandan Jenderal Koppassus 

 1998 Panglima Kostrad, Dua bulan kemudian jabatan diturunkan oleh 

Pangab Wiranto dikarenakan keterlibatannya terhadap aktivis LSM dan 

Pelanggaran HAM. 

 Ketua Umum HKTI periode 2004-2009 

 Ketua Umum Partai Gerindra 

PENGHARGAAN  

 Bintang Kartika Eka Paksi Nararya 

 Satya Lencana Kesetiaan XVI Tahun 

 Satya Lencana Seroja Ulangan–III 

 Satya Lencana Raksaka Dharma 

 Satya Lencana Dwija Sistha 

 Satya Lencana Wira Karya 

 The First Class The Padin Medal Ops Honor dari Pemerintah Kamboja 

 Bintang Yudha Dharma Nararya 

( http://profil.merdeka.com/indonesia/p/prabowo-subianto-djojohadikusumo/ ) 

Hatta Rajasa 

Nama Lengkap : Hatta Rajasa 

Agama : Islam 

Tempat Lahir : Palembang, Sumatera Selatan 
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Tanggal Lahir : Jumat, 18 Desember 1953  

Hobby : Membaca 

Warga Negara : Indonesia 

BIOGRAFI 

 Ir. M. Hatta Rajasa adalah Mentri Koordinator Bidang Perekonomian 

Indonesia sejak 22 Oktober 2009. Sebelumnya pria kelahiran Palembang Sumatra 

Selatan, 18 Desember 1953 ini pernah menjabat sebagai Mentri Sekretaris Negara 

(2007-2009), Mentri Perhubungan (2004-2007), dan Mentri Negara Riset dan 

Teknologi (2001-2004). 

Masa jabatannya sebagai Mentri Perhubungan ditandai dengan beberapa 

kecelakaan transportasi yang menonjol, di antaranya musibah Mandala Airlines 

Penerbangan 91, kecelakaan KM Digoel, Musibah KM Senopati Nusantara, Adam 

Air Penerbangan 574, dan Garuda Indonesia Penerbangan 200. 

Pada 9 Januari 2010, secara aklamasi, Hatta Rajasa terpilih sebagai Ketua Umum 

DPP PAN periode 2010-2015 Menggantikan Soestrisno Bachir. Besan dari 

Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini juga terpilih sebagai bakal calon 

presiden dalam pemilu 2014. Hal tersebut diungkapkan dalam Rapat Kerja 

Nasional PAN 2011 di Jakarta. Pada mulanya dia menjabat Ketua Departemen 

Sumber Daya Alam dan Enerji di PAN. Kemudian, setelah kongres I, terpilih 

menjadi Sekjen. Pada Pemilu 1999, ia pun terpilih menjadi anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat (DPR) dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) 

dari PAN, dari wilayah pemilihan Bandung. Di lembaga legislatif itu, dia terpilih 
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menjadi ketua Fraksi Reformasi DPR. Profesional dan konsentrasi penuh 

membuat kinerjanya menonjol dalam lobi politik. Meski terkenal di bidang politik 

ternyata Hatta Rajasa adalah lulusan teknik perminyakan dari Institut Teknologi 

Bandung (ITB). 

( http://profil.merdeka.com/indonesia/h/hatta-rajasa/ ) 

2.4.2 Pasangan Nomor Urut 2 (Dua)  

Joko Widodo 

Nama Lengkap : Joko Widodo 

Agama : Islam 

Tempat Lahir : Surakarta, Jawa Tengah 

Tanggal Lahir : Rabu, 21 Juni 1961  

Hobby : Membaca | Traveling 

Warga Negara : Indonesia 

BIOGRAFI 

Nama Joko Widodo mulai menjadi sorotan ketika terpilih menjadi 

Walikota Surakarta. Awalnya publik menyangsikan kemampuan pengusaha mebel 

ini untuk memimpin dan mengembangkan kota Surakarta, namun beberapa 

perubahan penting yang dibuat untuk membangun Surakarta di tahun pertama 

kepemimpinannya menepis keraguan ini. 
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Diawali dengan branding, di bawah kepemimpinan Jokowi kota Surakarta 

atau yang sering disebut dengan Solo punya slogan 'Solo: The Spirit of Java' yang 

mendasari semangat warga Solo untuk mengembangkan kotanya. Ini bukan 

sekedar branding, sejak tahun 2006 lalu kota Surakarta telah menjadi anggota 

Organisasi Kota-kota Warisan Dunia. Dengan keanggotaan tersebut, di tahun 

berikutnya (2007) Solo menjadi tempat Festival Musik Dunia (FMD) yang 

diadakan di Benteng Vastenburg. Penyelenggaraan event ini membawa misi 

penyelamatan situs bersejarah karena benteng tersebut terancam akan digusur 

untuk kepentingan bisnis. Bahkan tahun 2008, Solo menjadi tuan rumah 

penyelenggara konferensi Organisasi Kota-kota Warisan Dunia ini.  

Proses relokasi pedagang barang bekas yang biasanya selalu diwarnai 

dengan penolakan dan protes bisa dilakukan Jokowi dengan baik karena 

komunikasi yang langsung dan jelas dijalin dengan masyarakat. Salah satu bentuk 

komunikasi tersebut adalah melalui saluran televisi lokal di mana masyarakat bisa 

langsung berinteraksi dengan walikotanya. Masalah lahan hijau juga menjadi 

perhatian Jokowi, relokasi pedagang barang bekas tersebut juga dilakukan dalam 

rangka revitalisasi lahan hijau di kota Solo. 

Langkah besar lain yang diambil oleh Jokowi adalah menetapkan persyaratan 

bagi para investor untuk memperhatikan kepentingan publik dan tidak segan 

untuk menolak mereka jika tidak bisa mengikuti peraturan yang ada dalam 

kepemimpinan Jokowi. Nama Surakarta kembali menjadi perbincangan ketika 

para siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Solo ini berhasil merakit mobil 
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yang diberi nama Esemka. Jokowi sangat mendukung hasil yang membanggakan 

ini dengan ikut mengendarai mobil Esemka tersebut. 

Untuk prestasinya ini Jokowi kemudian mencalonkan diri di Pemilihan 

Gubernur DKI Jakarta tahun 2012 bersama dengan Basuki Tjahaja Purnama 

sebagai wakilnya. Mereka berdua menjadi pasangan calon gubernur yang paling 

kuat berdasarkan perhitungan cepat yang dilakukan di hari pemilihan (Rabu, 11 

Juli 2012), dan menjadi cagub yang paling banyak disoroti dalam Pilgub DKI 

2012 ini. Namun demikian pencalonan Jokowi diwarnai dengan isu SARA yang 

dikeluarkan oleh Rhoma Irama dalam ceramahnya di Masjid Al'Isra Tanjung 

Duren Jakarta Barat. Dalam kesempatan itu, Rhoma Irama mengimbau warga agar 

memilih pemimpin yang seiman, dan beliau menyebutkan bahwa ibu Jokowi 

adalah seorang non-muslim. Pernyataan ini menuai protes keras dari publik 

hingga Panwaslu DKI melakukan pemeriksaan atas Rhoma Irama atas dugaan 

menyebarkan isu SARA. 

Hasil dari kepemimpinannya sebagai Gubernur DKI Jakarta, Jokowi 

berhasil mengambil hati masyarakat. Kini ia maju sebagai calon presiden sebagai 

kandidat dari PDIP dan menggandeng Jusuf Kalla sebagai calon wakil 

presidennya dengan nomor urut dua.  

PENDIDIKAN  

 SMP Negeri 1 Surakarta 

 SMA Negeri 6 Surakarta 
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 Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada 

KARIR  

 Walikota Surakarta 

 Pengusaha mebel dan pertamanan 

 Gubernur Jakarta 2012 

PENGHARGAAN  

 Nominasi World Mayor 2012 

 10 Tokoh 2008 versi majalah Tempo 

( http://profil.merdeka.com/indonesia/j/joko-widodo/ ) 

Muhammad Jusuf Kalla 

Nama Lengkap : Muhammad Jusuf Kalla 

Agama : Islam 

Tempat Lahir : Watampone, Sulawesi Utara 

Tanggal Lahir : Jumat, 15 Mei 1942  

Hobby : Membaca | Menulis 

Warga Negara : Indonesia 

 
BIOGRAFI  

Jusuf Kalla lahir di Watampone, 15 Mei 1942 merupakan anak kedua dari 

17 bersaudara. Semasa muda, Kalla banyak menghabiskan waktu untuk 

berorganisasi kepemudaan. Pengalaman berkecimpung dengan organisasi berhasil 
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mengantarkan Kalla untuk menjadi orang kedua di Indonesia pada tahun 2004-

2009. Awal nama Kalla dikenal pada tahun 1968, saat dirinya menjadi CEO NV 

Hadji Kalla. Di bawah kepemimpinan Kalla, perusahaan NV Hadji Kalla 

berkembang kian pesat. Dari semula hanya sekedar bisnis ekspor-impor menjadi 

meluas ke bidang perhotelan, konstruksi penjualan kendaraan, kelapa sawit, 

perkapalan, real estate, transportasi, peternakan udang, dan telekomunikasi. 

Karir politiknya bermula saat dirinya menjabat sebagai ketua Pelajar Islam 

Indonesia (PII) cabang Sulawesi Selatan pada tahun 1960-1964. Berlanjut menjadi 

ketua HMI cabang Makassar pada tahun 1965-1966. Tak puas sampai di sana, 

pada tahun 1967-1969 Kalla menjadi ketua Dewan Mahasiswa Universitas 

Hasanudin dilanjutkan sebagai ketua Dewan Presidium Kesatuan Aksi Mahasiswa 

Indonesia (KAMI) pada tahun 1967-1969. 

Bakat dagang yang diturunkan oleh sang ayah rupanya tak menguap sia-

sia. Sebelum terjun di dunia politik, Kalla sempat menjabat sebagai Ketua Kamar 

Dagang dan Industri Daerah (Kadinda). Anak dari pasangan H. Kalla dan Athirrah 

ini dulunya dikenal sebagai pengusaha muda dari perusahaan milik keluarga 

bendera Kalla Group.  

Pada tahun 1965, setelah pembentukan Sekretariat Bersama Golongan 

Karya (Sekber Golkar), Kalla terpilih menjadi ketua Pemuda Sekber Golkar 

Sulawesi Selatan dan Tenggara (1965-1968). Di tahun yang sama, saat Kalla 

tengah menyelesaikan tugas akhir, dirinya terpilih menjadi anggota DPRD 

Provinsi Sulawesi Selatan periode 1965-1968. Karir politik Kalla seketika melesat 
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saat dirinya terpilih menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) 

pada tahun 1982-1987 mewakili Golkar dan pada tahun 1997-1999 mewakili 

daerah. 

Sebelum terpilih menjadi ketua umum partai Golkar pada tahun 2004, 

Kalla sempat terpilih menjadi Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI di masa 

pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid selama enam bulan (1999-2000).  

Pada masa kepemimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri, Kalla kembali 

diangkat menjadi menteri. Kali ini sebagai Menteri Kesejahteraan Rakyat 

Republik Indonesia (Menko Kesra), di tengah jalan Kalla mengundurkan diri 

karena berniat maju mencalonkan diri sebagai Wakil Presiden mendampingi calon 

presiden Susilo Bambang Yudhoyono. 

Kemenangan telak membuat pasangan SBY-JK melenggang menuju istana 

negara untuk disahkan sebagai presiden dan wakil presiden periode 2004-2009. 

Dengan terpilihnya presiden dan wakil presiden baru tersebut merupakan 

pasangan hasil pemilihan pertama langsung dari rakyat Indonesia. Selepas jabatan 

sebagai wakil presiden pada tahun 2009, suami dari Mufidah Jusuf dan ayah dari 

lima orang anak serta sembilan cucu ini menjabat sebagai ketua Palang Merah 

Indonesia periode 2009-2014. 

Pada bulan September 2011, Kalla mendapatkan gelar Doctoral Causa 

keempatnya dari Universitas Hasanudin Makasar bidang perekonomian dan 

politik. Saat ditanya komentarnya, dirinya berpesan bahwa, jangan pernah 

memberikan jualan politik yang berisi janji-janji, tetapi bagaimana masyarakat 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI IKLAN POLITIK CAPRES CHOIRUL RAHMAN DWI SANTOSO



39 
 

 
 

adil dan sejahtera terwujud. Pemimpin yang membina kemakmuran tanpa 

 pemerataan adalah masalah besar. Keadilan boleh susah, tetapi harus susah 

bersama. Maju dan sejahtera pun harus bersama. 

Selain itu, pada Desember 2011 Kalla berhasil mendapatkan penghargaan 

BudAi (Budaya Akademik Islami) dari Universitas Islam Sultan Agung Semarang 

dan Penghargaan Tokoh Perdamaian dalam Forum Pemuda Dunia untuk 

Perdamaian di Maluku, Ambon, 2011. Penghargaan lain diberikan kepada Kalla 

yakni penghargaan Dwidjosowojo Award dari Asuransi Jiwa Bersama (AJB) 

Bumiputera 1912 pada bulan Januari 2012 dan penghargaan The Most Inspiring 

Person pada bulan dan tahun yang sama disematkan atas prestasi yang telah 

diukir. Penghargaan tersebut diberikan oleh Men's Obsession, majalah prestasi 

dan gaya hidup. 

Kini, di tengah kesibukannya sebagai ketua umum Palang Merah 

Indonesia, Kalla masih menyempatkan waktu untuk bermain dengan cucu-cucu 

kesayangannya. Dia juga terpilih sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Dewan 

Masjid Indonesia (DMI) dalam Muktamar VI DMI untuk periode 2012-2017. 

Pada tanggal 19 Mei 2014, Kalla resmi menjadi pendamping Jokowi dan 

maju sebagai calon wakil presiden Indonesia periode 2014-2019. Pasangan 

Jokowi-JK ini akan melawan pasangan Prabowo-Hatta pada pemilu presiden 

tahun 2014 yang dilaksanakan 9 Juli 2014. 

 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI IKLAN POLITIK CAPRES CHOIRUL RAHMAN DWI SANTOSO



40 
 

 
 

PENDIDIKAN  

 Fakultas Ekonomi, Universitas Hasanudin Makasar, 1967. 

 The European Institute of Business Administration Fountainebleu, Prancis 

(1977) 

KARIR  

 Ketua Umum Palang Merah indonesia, 2009-sekarang 

 Wakil Presiden Republik Indonesia, 2004-2009  

 Ketua Umum DPP Partai Golkar, 2004-2009 

 Anggota Dewan Penasehat ISEI Pusat, 2000–sekarang 

 Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, 2001-2004 

 Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia, 1999-2000 

 Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia, 1997-2002 

 Komisaris Utama PT. Bukaka Singtel International Organisasi, 1995 – 

2001  

 Direktur Utama PT. Kalla Inti Karsa, 1993-2001 

 Ketua IKA-UNHAS, 1992–sekarang 

 Komisaris Utama PT. Bukaka Teknik Utama, 1988-2001 

 Direktur Utama PT. Bumi Sarana Utama, 1988-2001 

 Wakil Ketua ISEI Pusat, 1987-2000 

 Ketua Umum KADIN Sulawesi Selatan, 1985–1997 

 Ketua Umum ISEI Sulawesi Selatan, 1985-1995 

 Anggota MPR-RI, 1982–1999 
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 Direktur Utama PT. Bumi Karsa, 1969-2001 

 CEO NV Hadji Kalla, 1968-2001 

 Anggota DPRD Sulawesi Selatan dari Sekber Golkar, 1965-1968 

PENGHARGAAN  

 Doktor Honoris Causa dari Universitas Hasanuddin, Makassar 

 Doktor HC dibidang perdamaian dari Universitas Syah Kuala Aceh pada 

12 September 2011 

 Doktor HC dibidang pemikiran ekonomi dan bisnis dari Universitas 

Brawijaya Malang pada 8 Oktober 2011 

 Doktor HC dibidang kepemimpinan dari Universitas Indonesia pada 9 

Februari 2013 

 Penghargaan BudAi (Budaya Akademik Islami) dari Universitas Islam 

Sultan Agung Semarang 

 Penghargaan Tokoh Perdamaian dalam Forum Pemuda Dunia untuk 

Perdamaian di Maluku, Ambon, 2011 

 Penghargaan Dwidjosowojo Award dari Asuransi Jiwa Bersama (AJB) 

Bumiputera 

 The Most Inspiring Person  

( http://profil.merdeka.com/indonesia/m/muhammad-jusuf-kalla/) 
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2.5 Gambaran Umum Kebahasaan Iklan-Iklan Capres-Cawapres Tahun 

2014 

Pada kumpulan iklan mengenai iklan capres dan cawapres tahun 2014 ini 

bahasa yang digunakan secara umum adalah bahasa indonesia namun dengan 

variasi baik formal maupun nonformal yang berkesan santai. Penggunaan bahasa 

pada iklan-iklan politik tersebut disesuaikan dengan konteks pembahasan dan 

konteks lainnya dalam iklan-klan tersebut berkaitan dengan bentuk konten iklan 

yang berupa dialog antar tokoh, pidato capres-cawapres tersebut, selogan, narasi 

ataupun kalimat kalimat yang bersifat persuasif. 

Pada beberapa iklan-iklan tersebut juga terdapat penggunaan bahasa asing 

namun penggunaanya hanya pada hal-hal tertentu. Pengunaan kata tersebut antara 

lain adah istilah asing berupa bahasa jawa, belanda, dan arab. Sebagai contoh 

penggunaan kata  “gemah ripah loh jinawi” istilah tersebut merupakan bahasa 

jawa atau istilah jawa yang memiliki arti tentram dan makmur serta subur 

tanahnya yang dihubungkan dengan konsep seorang pemimpin dalam iklan 

tersebut. Bentuk-bentuk dan penggunaan istilah yang beragam agaknya mejadi 

sesuatu hal yang menarik untuk dikaji. 
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BAB III 

PEMBAHASAN 

 

Pada bab ini disajikan hasil analisis data-data yang diperoleh di lapanggan. 

Analisis dilakukan terhadap topik-topik yang telah diklassifikasikan, kemudian 

dilakuakan penafsiran mengenai Implikatur dan penerapan prinsip kerjasama yang 

terdapat pada objek penelitian berupa iklan mengenai iklan kampanye capres dan 

cawapres pada tahun 2014.  

3.1 Implikatur dalam Iklan Capres-Cawapres Tahun 2014 

3.1.1 Impikatur Konvensional  

 Implikatur konvensional merupakan implikatur yang dihasilkan melalui 

penalaran logika. Makna dari implikatur konvensional lebih bersifat umum karena 

makna yang ada berkaitan dengan konteks yang umum atau universal. 

(Data 1: iklan Prabowo-Hatta dan Peci ) 

 Pada iklan pasangan nomor urut 1 (satu) berjudul “Iklan Prabowo-Hatta 

dan Peci” berikut ini berbentuk monolog yang dibawakan oleh narator. Iklan ini 

menjabarkan atau menceritakan mengenai “Peci” sebagai sebuah simbol dan 

penanda identitas bangsa indonesia terhadap kepungan politik yang mengangkat 

wacana mengenai suku, ras, dan agama pada masa pemerintahan kolonial Belanda 
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“Peci adalah salah satu yang khas dari bung Karno, Bung Karno lah yang 
bertekat menggenakan peci sebagai lambang pergerakan. Di sekolah 
doktor pribumi Stovia pemerintah kolonial belanda punya aturan, siswa 
Inlander atau pribumi tidak boleh memakai pakaian eropa maka  para 
siswa  memakai belangkon dan sarung batik jika ia dari Jawa, bagi siswa 
asal Manado atau Maluku yang biasanya beragama kristen boleh pakai 
pakaian eropa seperti; pantalon, jas, dasi, dan topi. Dari sejarah ini tampak 
usaha pemerintah kolonial Belanda untuk mengotak-ngotakan penduduk 
dari sisi asal-usul, etnis, dan agama. Maka banyak aktivis pergerakan 
nasional menolak memakai blangkon apalagi umumnya mereka 
mempunyai semangat kemajuan dan modernisasi. Jadi, penolakan atas 
kostum tradisi mengandung penolakan terhadap politik kolonial “divide et 
impera” dan penolakan terhadap adat lama, lalu apa gantinya?, memakai 
topi seperti Belanda-Belanda itu akan terasa menjauhkan diri dari rakyat. 
Juni 1921, Bung Karno menemukan solusi, bung karno datang dan dia 
memakai peci. Awalnya Bung Karno ragu, takut ditertawakan tapi ia 
berkata pada dirinya sendiri “ kalau mau jadi pemimpin, bukan pengikut 
harus berani memulai sesuatu yang baru”. Waktu itu menjelang rapat 
mulai hari sudah agak gelap bung karno berhenti sebentar ia berkata pada 
diri sendiri “ayo maju pakailah pecimu! Tarik napas dalam-dalam dan 
masuk sekarang kalau bukan sekarang kapan lagi, kalau bukan kita siapa 
lagi” lalu Bung Karno pun masuk  ke ruang rapat, “setiap orang 
memandang heran padaku, diam seribu bahasa” kata Bung Karno 
mengenang saat itu. Untuk mengatasi kebekuan suasana Bung Karno 
bicara “ kita memerlukan suatu lambang daripada keperibadian bangsa 
indonesia Peci!!!” kata bung karno pula. Peci adalah jati diri bangsa 
indonesia dan itu asli milik rakyat indonesia. Karena itu kami capres-
cawapres Prabowo-Hatta mengenakan peci, jati diri dan kebanggaan 
indonesia.  

Konteks    : tuturan yang dituturkan oleh narator yang berisi awal mula peci 

sebagai hal yang identik dengan Bung Karno dan keterkaitan dengan pasangan 

capres dan cawapres nomor urut 1 (satu). 

Analalisis : 

Pada data iklan tersebut ditemukan slogan atau ujaran berikut: 

“Peci adalah jati diri bangsa indonesia dan itu asli milik rakyat indonesia. 
Karena itu kami capres-cawapres Prabowo-Hatta mengenakan peci, jati 
diri dan kebanggaan indonesia”. 

 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI IKLAN POLITIK CAPRES CHOIRUL RAHMAN DWI SANTOSO



45 
 

 
 

Ujaran tersebut memiliki implikatur konvensional bahwa peci merupakan 

sesuatu yang identik dan melekat semua presiden maupun wakil presiden yang 

pernah memimpin indonesia mengenakan peci terkecuali persiden ke lima 

indonesia sekaligus persiden wanita pertama Indonesia yaitu Megawati Soekarno 

Putri. “Peci” selain sebagai simbol pemersatuan bangsa indonesia juga secara 

tidak langsung menjadi sebuah baju kebesaran dari sebuah ideologi Bung Karno 

sebagai seorang Presiden Indonesia. Pasangan Nomor urut 1 (satu) paham dan 

mengangkat topik tersebut dalam iklan tersebut agar memperoleh simpati dari 

calon pemilih. 

(Data 2: Iklan Para Tokoh NU dukung Prabowo, untuk Nusa & Bangsa) 

Pada iklan pasangan capres-cawapres nomor urut 1 (satu) dengan judul 

iklan “Para Tokoh Nu Dukung Prabowo, untuk Nusa & Bangsa” tersebut berisi 

tuturan berupa dukungan kepada capres nomor urut 1 (satu) yang diutarakan oleh 

beberapa tokoh NU (Nadathul Ullama) sebagai berikut: 

(1) “Dengan kemenangan Pak Prabowo, insyaallah Indonesia akan 
menjadi negara gemah ripah loh jinawi.” (Kh.Malmoenz Zubair :Ulama 
NU). 

(2) “Pemimpin itu harus berjiwa ksatria untuk menjaga agama dan 
martabat bangsa insyaallah itu ada pada Bapak Prabowo” (Habib Luthfi 
bin Yahya: pemimpin Thariqah Mu’tabarah NU). 

(3) “Saya, mendukung Prabowo Subianto karena Indonesia saat ini butuh 
pemimpin yang tegas dan iklas untuk mengangkat rakyat dari 
keterpurukan”.(Moh. Mahfud MD: Tokoh intelektual NU). 
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Konteks : penyampaian dukungan oleh tokoh-tokoh Ulama NU secara pribadi 

kepada capres nomor urut 1 (satu). 

Analisis: 

Pada data iklan dengan judul “Para Tokoh NU Dukung Prabowo, untuk Nusa & 

Bangsa” tersebut terdapat implikatur konvensional yang berupa pendapat penutur 

pertama (1) yakni Kh. Malmoenz Zubair sebagai berikut “Dengan kemenangan 

Pak Prabowo, insyaallah Indonesia akan menjadi negara gemah ripah loh 

jinawi.”. Dalam kehidupan masyarakat Jawa yang sebagian besar 

bermatapencaharian sebagai petani konsep negara gemah ripah loh Jinawai 

adalah istilah dalam bahasa jawa yang memiliki arti tentram dan makmur serta 

sangat subur tanahnya hal tersebut berhubungan juga dengan indonesia yang 

merupakan negara agraris atau berhubungan dengan pertanian dan perkebunan. 

sebagai ketua Perhimpunan Tani Indonesia capres nomor urut 1 (satu) tersebut 

diyakini dapat membawa Indonesia menuju konsep Negara yang gemah ripah loh 

jinawi tersebut. Pada penutur kedua (2) yakni  Habib Luthfi bin Yahya 

mengatakan “Pemimpin itu harus berjiwa ksatria untuk menjaga agama dan 

martabat bangsa insyaallah itu ada pada Bapak Prabowo” pada menutur kedua 

menyampaikan pendapatnya mengenai bagaimana seorang pemimpin harus 

berjiwa kesatria dan menjaga agama serta martabat bangsa bila di kaitkan dengan 

konteks pendapat yang diutarakan terkait dengan konsep seorang pemimpin yang 

berdasar pada hukum islam ataupun Al-Qur’an sehinga diyakini capres nomor 

urut 1 (satu) merupakan pemimpin yang sesuai dan pantas. Pada penutur ketiga 

(3) yakni Moh. Mahfud MD mengemukakkan “Saya, mendukung Prabowo 
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Subianto karena Indonesia saat ini butuh pemimpin yang tegas dan iklas untuk 

mengangkat rakyat dari keterpurukan”. Pada pendapat Moh. Mahfud MD tersebut 

secara tersirat bagaimana sosok capres dari pasangan nomor urut 1 (satu) 

digambarkan merupakan sosok yang memiliki ketegasan sekaligus keiklasan 

dalam memimpin walau pada dasarnya kedua aspek tersebut sangat berbeda 

namun merupakan suatu kesatuan. karena memiliki latar belakang sebagai mantan 

petinggi militer pada masa Orde Baru, sehingga sosok tegas adalah sesuatu hal 

yang melekat pada sosok capres pasangan nomor utut 1 (satu) tersebut. Dengan 

ketegasan dan keikhlasan tersebut penutur menilai sosok capres dari pasangan 

nomor utut 1 (satu) tersebut dapat mepemperbaiki keadan rakyat seperti dengan 

menindak tegas kasusu korupsi, memberantas kemiskinan, memberantas 

kebodohan, dan lain sebagainya yang merupakan masalah utama keterpurukan 

bangsa indonesia. Pada penutur yang pertama (1) berisi implikatur konversasional 

bahwa capres pasangan nomor urut satu 1 (satu) merupakan sosok yang tepat dan 

meyakinkan sebagai seorang pemimpin. Pada tuturan (2) mengandung implikatur 

yang berisi pendapat penutur terhadap sosok capres nomor urut 1 (satu) tersebut 

sebagai solusi. Pada data tuturan (3) mengandung implikatur bahwa capres dari 

pasangan nomor urut 1 (satu) tersebut sangat tepat untuk memimpin indonesia 

yang dalam keadaan carut-marut pada saat itu. 

Secara keseluruhan dari ketiga penutur tersebut memberi dukungannya 

sesuai dengan keyakinan ketiga penutur masing-masing mengenai gambaran 

seorang pemimpin yang sesuai, dan semua itu diyakini terdapat pada sosok capres 

pasangan nomor urut 1 (satu). 
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(Data 3: Iklan Prabowo & Hatta - Hary Tanoesoedibjo) 

Pada iklan berikut yang berjudul “Prabowo & Hatta – Hary 

Tanoesoedibjo” berisi pernyataannya untuk mendukung capres dari pasangan 

nomor urut 1 (satu) sebagai berikut: 

“Sebagai pengusaha terjun kepolitik hanya dengan satu tujuan ikut 
membangun indonesia menjadi negara maju. Setelah berpikir dalam 
keyakinan saya mendukung Prabowo Subiyanto. Memiliki sikap tegas, 
terintegritas, tidak diskriminatif, dan memiliki hati tulus untuk mengabdi 
dan membangun bangsa karena bangsa kita membutuhkan solusi. 
Indonesia hanya bisa maju dibawah kepemimpinan yang tepat di saat yang 
tepat dan pilihan itu adalah Prabowo Subianto.”   

Konteks : Berisi dukungan untuk memilih capres dari pasangan nomor urut 

1(satu) yang dituturkan oleh Hary Tanoesoedibjo sebagai penutur. 

Analisis 

 Pada data iklan tersebut yang di tuturkan oleh Hary Tanoesoedibjo selaku 

penutur utama terdapat implikatur konvesional yang mana di ungkapkan oleh 

penutur yang merupakan seorang pengusaha yang terjun di dunia politik seperti 

yang diungkapkan “Sebagai pengusaha terjun ke politik hanya dengan satu tujuan 

ikut membangun indonesia menjadi negara maju”. Penutur yang merupakan 

pengusaha sekaligus politisi menjelaskan bagaimana keyakinannya sebagi seorang 

yang baru memasuki dunia politik dalam memilik sosok pemilih yang tepat yaitu 

capres pasangan nomor utut 1 (satu) tersebut. 
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(Data 4: Iklan Prabowo ketua IPSI) 

Pada iklan pasangan nomor urut 1(satu) berikut berisi ucapan selamat kepada 

tim pencak silat indonesia yang telah menjadi juara dunia dan juara asia tenggara 

(ASEAN). Pada iklan ini walau tidak menyangkut pautkan secara jelas mengenai 

atribut partai, penayangan iklan tersebut yang betepatan pada hari libur kampanye 

mengindikasikan iklan tersebut merupakan iklan kampanye terselubung sebagai 

berikut: 

 “Saya Prabowo Subianto ketua umum Ikatan Pencak Silat Indonesia. 
Pencak silat  merupakan warisan budaya bangsa kita, lahir dari tradisi 
nenek moyang kita. Untuk menang kita harus memiliki kebersihan hati 
dan semangat yang kuat, kita harus teguh, kita harus berjiwa ksatria. 
Saya ucapkan selamat bagi tim pencak silat indonesia yang telah menjadi 
juara dunia juga menjadi juara asia tenggara, dengan mata setajam garuda 
mari membangun ekonomi yang kuat untuk rakyat, kita bersihkan 
korupsi, mendidik anak-anak muda yang sehat dan cerdas. Kita mampu 
membuat indonesia kuat, membuat macan asia mengaum kembali dan 
garuda melayang tinggi. Indonesia harus bangkit, indonesia harus 
menang. 

Konteks : Ucapan selamat Prabowo Subianto selaku ketua umum Ikatan Pencak 

Silat indonesia atas kemenangan sebagai juara dunia dan juara asia ternggara. 

Analisis :  

Pada data kebahasaan berikut ditemukan implikatur konvensional 

mengenai Prabowo Subianto selaku Ketua Ikatan Pencak Silat Indonesia 

mengucapkan selamat atas keberhasilan yang diraih oleh tim pencak silat 

indonesia sebagai juara dunia dan juara asia tenggara selain itu Prabowo juga 

mengajak menuju keberhasilan dibidang lain seperti perekonomian, pendidikan, 

dan kesehatan mengikuti keberhasilan dibidang pencaksilat. 
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(Data 5 : Iklan Prabowo Hatta Bohri Rahman) 

 Pada iklan berjudul “Prabowo Hatta Bohri Rahman” mengangkat 

mengenai bagaimana perdebatan antara sepasang suami istri mengenai bebrapa 

jumlah anak yang suami dan istri tersebut inginkan. Berikut dialog tersebut: 

 Suami : giamana kalo 2 (dua)? 

 Istri : 1(satu) ah! 

 Suami  : aku pingin 2 (dua) 

 Istri : Hem... 

 Suami : 2 (dua) aja deh Ma. 

 Istri : 1 (satu)! 

 Suami : 2 (dua) ya ma? 

 Istri : 1 (satu)! 

 Suami  : 2 (dua) aja ma 

 Istri : 1 (satu)! 

 Suami : 2 (dua) kan ma? 

 Istri : 1 (satu)! 

Narator : Rencanakan pilihan anda dengan bijak perhatikan visi-misi 
kandidat Pilpres, tentukan pilihan anda pada Prabowo-Hatta kalau ada 
nomor 1 (satu) buat apa nomor 2 (dua), 3 (tiga), dan 4 (empat). 

Istri : 1(satu) yah 

Suami  : iya 1 (satu) lagi. 

Konteks: perdepatan anatara suami dan istri mengenai jumlah anak. 

Analisis: 

Pada data iklan tersebut terdapat implikatur konvensional yang terdapat 

pada dialog dan narasi. (1) Pada dialog tersebut berisi implikatur kovensional 
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mengenai sang istri yang menginginkan sang suami mengikuti apa yang 

diinginkan oleh sang istri yaitu mengenai jumlah anak yang dinginkan. (2) 

Sedangkan pada tuturan narator terdapat implikatur konvensional mengenai 

ajakan secara persuasif  sang narator untuk memilih pasangan capres-cawapres 

nomor urut 1 (satu) yang menekankan pada nomor urut capres dan cawapres 

nomor urut 1 (satu) tersebut. 

(Data 6: Iklan Jokowi JK Pemimpin yang Lahir dari Rakyat) 

“Pria   : Dapat banyak Pak ikannya? 

Nelayan 1  : Ya lumayan Dik. 

Pria  : Padahal Indonesia memiliki laut yang kaya dan luas pak, 
seharusnya nelayan kita bisa hidup berkecukupan 

Teks di layar ( Kondisi : 6,5 juta ton potensi ikan Nasional ) 

 Nelayan 2 : Sekarang ikan segar pun kita harus import. 

Teks di layar (Kondisi : 2-3 juta ton ikan dicuri negara lain) 

Nelayan 3 : Makanya Dek, sekarang ini kita harus mempunyai pemimpin 
yang tahu tentang kelautan kita dan tahu bagaimana menjaga potensinya. 

Teks di layar (Solisi : memaksimalkan sistem ekspedisi dan logistik nusantara) 

Pria  : Betul kalau kekayaan laut indonesia bisa dijaga untuk 
kemakmuran rakyat, saya yakin bangsa ini jadi bangsa yang berdaulat. 

Teks di layar (Solusi : Membangun 10 pelabauhan baru) 

Narator  : Coblos nomor 2 pemimpin yang lahir dari rakyat, Jokowi JK 
adalah kita.”  

Konteks: Percakapan seorang Pria dengan beberapa nelayan 

Analisis: 

pada iklan ini pasangan nomor urut 2 (dua) dengan judul Iklan “Jokowi JK 

Pemimpin yang Lahir dari Rakyat” terdapat implikatur konvensional yaitu dengan 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI IKLAN POLITIK CAPRES CHOIRUL RAHMAN DWI SANTOSO



52 
 

 
 

menunjukan kepedulian mereka terhadap aspirasi rakyat indonesia dalam hal ini 

mengenai aspirasi rakyat yang bermatapencaharian sebagai nelayan dikarenakan 

latar belakang pasangan capres-cawapres nomor urut 2 (dua) yang sama berasal 

dari rakyat yang ditnjukan dengan adanya tag line atau selogan “pemimpin yang 

lahir dari rakyat, Jokowi JK adalah kita.” serta terhadap kondisi kelautan 

indonesia yang harus mengimpor ikan dan harapan terhadap pemertintah yang 

kompeten dalam bidang kelautan atau kemaritiman. 

(Data 7: Iklan Lagu Coblos Jokowi-Kalla) 

“Apa yang dibutuhkan indonesia 

Jujur  sederhana dan bekerja 

Ayo kawan dukung Jokowi-Kalla 

Bersatu padu coblos nomor 2 (dua) 

   Badanya kurus wajah kampungan 

Namun hatinya tulus sinar harapan 

Dengan kerja nyata kau jawab keraguan 

Karna janji-janji sudah membosankan 

Hijrah sederhana apa adanya 

Cerminan sikap dari nuraninya 

Lambang cinta untuk indonesia 

Jokowi adalah kita 

   Ratu adil tak usah dicari 

Coba tanyakan di dalam hati 

Rekam jejaknya sudah pasti 

Jawabanya adalah jokowi 

Jika suara rakyat suara tuhan 
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Suara ini kami amanatkan 

Dengan nurani tanapa bayaran 

Demi martabat demi kedaulatan 

Relawan bergerak dengan sukarela  

Bukan berarti taka ada harganya 

Justru karna tak ternilai harganya 

Takkan ada yang sanggup membayarnya 

Sekian lama reformasi hanya utopia 

Sekian lama demokrasi tersandara 

Pertiwi menangis berdoa 

Jokowi jawabanya 

Yang lebih penting dari politik, kawan 

Adalah kemanusiaan 

Guru bangsa mengajarkan 

Kita saudara dalam kebinekaan 

Setelah pilihan dan kemenangan 

Kami akan mundur menarik dukungan  

Membentuk barisan parlemen jalanan 

Mengawasi amanah kekuasaan 

Menang tak jumawa, kalah lapang dada 

Siapapun dia presiden indonesia 

Salam damai untuk indonesia 

Konteks: dukungan berupa nyanyian yang dibawakan oleh Marzuki Mohamad, 

Relawan pasangan nomor urut 2 (dua). 
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Analisis: 

 Pada iklan pasangan nomor urut 2  tersebut yang berjudul “Lagu Coblos 

Jokowi-Kalla” merupakan versi full dari yang terdapat di televisi. Dalam iklan 

tersebut terdapat implikatur konvensonal mengenai ajakan yang diutarakan si 

penutur lewat nyayian untuk memilih pasangan nomor urut 2 (dua) tersebut. 

Mengenai sifat-sifat fisik maupun nonfisik capres dari pasangan nomor urut 2 

(dua) tersebut diangkat sebagai sesuatu yang baru karena pada periode-periode 

sebelumnya hampir semua presiden memiliki latar belakang yang menunjukan 

strata sosial yang tinggi baik dalam hal pendidikan, profesi, dan kedudukan di 

suatu organisasi. Hal tersebut merupakan gambaran atau cerminan masyarakat 

golongan menengah keatas. Capres dari pasangan nomor urut 2 (dua) dinilai dapat 

mewakili masyarakat golongan menegah kebawah baik dari sikap dan latar 

belakang yang dimilikinya.  

(Data 8: Iklan Jokowi JK versi Cak Lontong, Denny Candra & Kawan Jokowi 

(Kawan Bukan Lawan)) 

Mc Danny : presiden tahun ini siapa ya? 

Denny  : halah pilih saja yang pandai orasi. 

Cak lontong : loh waduh 

Denny   : Ora ono isi. 

Cak lontong : kalau saya jelas 

Denny  : pilih siapa? 

Cak lontong : yang pilih kasih 

Denny  : kok pilih kasih? 
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Mc Danny: nggak adil itu namanya. 

Cak lontong : loh, dia kasih jaminan kesehatan, kasih jaminan pendidikan, yang 
merubah mental bangsa. 

Denny  : oh iya bener, tapi siapa? 

Cak lontong : loh ini, ini 

Mc Danny      : mana? 

Disaat dia berjalan turun ke lapangan, kayak belusukan 

Tersita pandanganku hingga ku terpesona 

Siapakah dirinya hatiku ingin tahu..., segera 

Siapakah dirinya siapa namanya 

Joko Widodo... 

Kuingin berkenalan, terimalah salamku 

Kuingin bersamanya membawa bangsa ini  

Bersama kawan Jokowi 

 Jokowi dan JK, kami kawan bukan lawan 

Optimis bergerak indonesia, indonesia hebat 

Mc Danny : udahlah programnya jelas. Jokowi presidennya 

Cak lontong : Loh jangan! 

Denny  : loh kok jangan sih? Katanya suruh pilih Jokowi 

Mc Danny : gimana sih cak? 

Cak lontong : harus sama JK 

Denny  : oh iya Jokowi-JK 

Mc Danny : Jokowi.... 

Cak & Denny : JK 

 

Konteks: percakapan antara Mc Danny, Denny Chandra, dan Cak Lontong 

mengenai siapakah yang menjadi presiden tahun tersebut  
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Analisis :  

Pada iklan pasangan nomor urut 2 (dua) berikut dibuat oleh simpatisan 

pasangan nomor urut 2 (dua) yang menghadirkan iklan dalam bentuk berupa 

dialog antar tokoh yang diselingi oleh nyayian yang mengacu pada pasangan 

nomer urut 2 (dua) yang di bawakan oleh Cak Lontong, Denny Candra dan 

simpatisan pasangan nomer urut 2 (dua) lainya. iklan tersebut merupakan salah 

satu bentuk dukungan kepada capres dari pasangan capres nomor urut 2 (dua) 

yang di lakukan oleh relawan yang menamakan diri sebagai “Kawan Jokowi” 

dalam iklan tersebut secara singkat menjelaskan mengenai sosok pemimpin capres 

dari pasangan nomor 2 (dua) dan kinerja yang dinilai sudah tepat sasaran dan 

jelas. 

  3.1.2 Implikatur Konversasional  

 Implikatur konversasional merupakan implikatur yang diperoleh dari 

konteks-konteks yang mengelilingi suatu peristiwa kebahasaan. 

(Data 1: iklan Prabowo-Hatta dan Peci )  

 Pada iklan pasangan nomor urut 1 (satu) berjudul “Iklan Prabowo-Hatta 

dan Peci” berikut ini berbentuk narasi yang dibawakan oleh narator. Iklan ini 

menjabarkan atau menceritakan mengenai “Peci” sebagai sebuah simbol dan 

penanda identitas bangsa Indonesia terhadap kepungan politik yang mengangkat 

wacana mengenai suku, ras, dan agama pada masa pemerintahan kolonial 

Belanda. 
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“Peci adalah salah satu yang khas dari bung Karno, Bung Karno lah yang 
bertekat menggenakan peci sebagai lambang pergerakan. Di sekolah 
doktor pribumi Stovia pemerintah kolonial belanda punya aturan, siswa 
Inlander atau pribumi tidak boleh memakai pakaian eropa maka  para 
siswa  memakai belangkon dan sarung batik jika ia dari Jawa, bagi siswa 
asal Manado atau Maluku yang biasanya beragama kristen boleh pakai 
pakaian eropa seperti; pantalon, jas, dasi, dan topi. Dari sejarah ini tampak 
usaha pemerintah kolonial Belanda untuk mengotak-ngotakan penduduk 
dari sisi asal-usul, etnis, dan agama. Maka banyak aktivis pergerakan 
nasional menolak memakai blangkon apalagi umumnya mereka 
mempunyai semangat kemajuan dan modernisasi. Jadi, penolakan atas 
kostum tradisi mengandung penolakan terhadap politik kolonial “divide et 
impera” dan penolakan terhadap adat lama, lalu apa gantinya?, memakai 
topi seperti Belanda-Belanda itu akan terasa menjauhkan diri dari rakyat. 
Juni 1921, Bung Karno menemukan solusi, bung karno datang dan dia 
memakai peci. Awalnya Bung Karno ragu, takut ditertawakan tapi ia 
berkata pada dirinya sendiri “ kalau mau jadi pemimpin, bukan pengikut 
harus berani memulai sesuatu yang baru”. Waktu itu menjelang rapat 
mulai hari sudah agak gelap bung karno berhenti sebentar ia berkata pada 
diri sendiri “ayo maju pakailah pecimu! Tarik napas dalam-dalam dan 
masuk sekarang kalau bukan sekarang kapan lagi, kalau bukan kita siapa 
lagi” lalu Bung Karno pun masuk  ke ruang rapat, “setiap orang 
memandang heran padaku, diam seribu bahasa” kata Bung Karno 
mengenang saat itu. Untuk mengatasi kebekuan suasana Bung Karno 
bicara “ kita memerlukan suatu lambang daripada keperibadian bangsa 
indonesia Peci!!!” kata bung karno pula. Peci adalah jati diri bangsa 
indonesia dan itu asli milik rakyat indonesia. Karena itu kami capres-
cawapres Prabowo-Hatta mengenakan peci, jati diri dan kebanggaan 
indonesia.  

Konteks    : informasi mengenai asal-usul penggunaan peci oleh Bung Karno 

sebagai lambang dari pada kepribadian bangsa indonesia di tengah politik “divide 

et impera” atau politik adu domba pada era pemerintahan kolonial belanda 

 Pada data iklan tersebut ditemukan selogan atau ujaran berikut: 

“Untuk mengatasi kebekuan suasana Bung Karno bicara “ kita 
memerlukan suatu lambang daripada keperibadian bangsa indonesia 
Peci!!!” kata Bung Karno pula. Peci adalah jati diri bangsa Indonesia dan 
itu asli milik rakyat indonesia. Karena itu kami capres-cawapres Prabowo-
Hatta mengenakan peci, jati diri dan kebanggaan Indonesia”. 
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Pada ujaran tersebut terdapat implikatur konversasional bahwa sebagai 

langka politik dalam menjalankan kampanye, iklan tersebut dibuat untuk 

memperoleh simpati dari calon pemilih karena pada iklan tersebut pasangan 

capres-cawapres nomor urut 1 (satu) memasukan unsur yang penting dan 

berpengaruh bagi bangsa indonesia yaitu tokoh Ir Soekarno atau Bung Karno 

yang merupakan tokoh kemerdekaan sekaligus Presiden pertama bangsa 

indonesia. Pada iklan tersebut “Peci” yang merupakan hasil dari gagasan Bung 

Karno menjadi sebuah bentuk kongrit (fisik) jati diri bangsa atau sebuah simbol 

dari sebuah gagasan ideologi dari Bung Karno. Sehingga Ir Soekarno selalu 

diidentikan dengan peci. “Peci” dalam iklan tersebut merupakan gagasan politik 

atau tindakan politik yang digunakan oleh Ir Soekarno dalam mengatasi dan 

menanggulangi politik “devide et impera” yang kian berkembang pada masa 

kolonial Hindia Belanda. pada iklan tersebut pasangan capres-cawapres nomor 

urut 1 (satu) seakan medeklarasikan diri sebagai penerus ataupun tokoh politik 

yang sejalan dengan gagasan-gagasan Bung Karno. 

(Data 2: Iklan Para Tokoh NU dukung Prabowo, untuk Nusa & Bangsa) 

Pada iklan pasangan capres-cawapres nomor urut 1 (satu) dengan judul 

iklan “Para Tokoh Nu Dukung Prabowo, untuk Nusa & Bangsa” tersebut berisi 

tuturan berupa dukungan kepada capres nomor urut 1 (satu) yang diutarakan oleh 

beberapa tokoh NU (Nadathul Ullama) sebagai berikut: 

(1) “Dengan kemenangan Pak Prabowo, insyaallah Indonesia akan 
menjadi negara gemah ripah loh jinawi.” (Kh.Malmoenz Zubair :Ulama 
NU). 
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(2) “Pemimpin itu harus berjiwa ksatria untuk menjaga agama dan 
martabat bangsa insyaallah itu ada pada Bapak Prabowo” (Habib Luthfi 
bin Yahya: pemimpin Thariqah Mu’tabarah NU). 

(3) “Saya, mendukung Prabowo Subianto karena Indonesia saat ini butuh 
pemimpin yang tegas dan iklas untuk mengangkat rakyat dari 
keterpurukan”.(Moh. Mahfud MD: Tokoh intelektual NU). 

 

Konteks : penyampaian dukungan oleh tokoh-tokoh Ulama NU kepada capres 

nomor urut 1 (satu) pada pemilu 2014. 

Analisis: 

Pada data iklan dengan judul “Para Tokoh Nu Dukung Prabowo, untuk 

Nusa & Bangsa” tersebut terdapat implikatur konversasional yang berupa 

pendapat penutur pertama (1) yakni Kh. Malmoenz Zubair sebagai berikut 

“Dengan kemenangan Pak Prabowo, insyaallah Indonesia akan menjadi negara 

gemah ripah loh jinawi.”. Dalam kehidupan masyarakat Jawa yang sebagian besar 

bermatapencaharian sebagai petani konsep negara gemah ripah loh Jinawai 

adalah istilah dalam bahasa jawa yang memiliki arti tentram dan makmur serta 

sangat subur tanahnya hal tersebut berhubungan juga dengan indonesia yang 

merupakan negara agraris atau berhubungan dengan pertanian dan perkebunan. 

sebagai ketua Perhimpunan Tani Indonesia capres nomor urut 1 (satu) tersebut 

diyakini dapat membawa Indonesia menuju konsep Negara yang gemah ripah loh 

jinawi tersebut. Pada penutur kedua (2) yakni  Habib Luthfi bin Yahya 

mengatakan “Pemimpin itu harus berjiwa ksatria untuk menjaga agama dan 

martabat bangsa insyaallah itu ada pada Bapak Prabowo” pada menutur kedua 

menyampaikan pendapatnya mengenai bagaimana seorang pemimpin harus 
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berjiwa kesatria dan menjaga agama serta martabat bangsa bila di kaitkan dengan 

konteks pendapat yang diutarakan terkait dengan konsep seorang pemimpin yang 

berdasar pada hukum islam ataupun Al-Qur’an sehinga diyakini capres nomor 

urut 1 (satu) merupakan pemimpin yang sesuai dan pantas. Pada penutur ketiga 

(3) yakni Moh. Mahfud MD mengemukakkan “Saya, mendukung Prabowo 

Subianto karena Indonesia saat ini butuh pemimpin yang tegas dan iklas untuk 

mengangkat rakyat dari keterpurukan”. Pada pendapat Moh. Mahfud MD tersebut 

secara tersirat bagaimana sosok capres dari pasangan nomor urut 1 (satu) 

digambarkan merupakan sosok yang memiliki ketegasan sekaligus keiklasan 

dalam memimpin walau pada dasarnya kedua aspek tersebut sangat berbeda 

namun merupakan suatu kesatuan. karena memiliki latar belakang sebagai mantan 

petinggi militer pada masa Orde Baru, sehingga sosok tegas adalah sesuatu hal 

yang melekat pada sosok capres pasangan nomor utut 1 (satu) tersebut. Dengan 

ketegasan dan keikhlasan tersebut penutur menilai sosok capres dari pasangan 

nomor utut 1 (satu) tersebut dapat mepemperbaiki keadaan rakyat seperti dengan 

menindak tegas kasusu korupsi, memberantas kemiskinan, memberantas 

kebodohan, dan lain sebagainya yang merupakan masalah utama keterpurukan 

bangsa indonesia.  

Selain itu secara garis besar ketiga penutur tersebut adalah tokoh-tokoh 

NU yang memiliki basis pengikut yang banyak ataupun sebagai “wajah” bagi NU. 

NU sendiri merupakan Organisasi keagamaan yang memiliki basis anggota yang 

terbilang cukup banyak dan tersebar diberbagai daerah di Indonesia. Dalam 

kancah politik, NU sendiri tergolong banyak melahirkan tokoh-tokoh politik 
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maupun Partai Politik yang berideologi NU, sebagai contoh PPP (Partai Persatuan 

Pembangunan). Pada tahun 2014, PPP beserta beberapa partai politik lainnya 

bergabung dalam koalisi “Merah Putih” dengan mengusung pasangan nomor urut 

1 (satu) yaitu pasangan Prabowo-Hatta sebagai capres-cawapres untuk periode 

2014-2019. Sehingga peryataan ketiga penutur tersebut tidak lain merupakan 

bentuk dukungan politik  PPP dan upaya politik PPP dalam menarik suara dari 

masa NU maupun umum. 

(Data 3: Iklan Prabowo & Hatta - Hary Tanoesoedibjo) 

Pada iklan berikut yang berjudul “Prabowo & Hatta – Hary 

Tanoesoedibjo” berisi pernyataannya untuk mendukung capres dari pasangan 

nomor urut 1 (satu) sebagai berikut: 

“Sebagai pengusaha terjun kepolitik hanya dengan satu tujuan ikut 
membangun indonesia menjadi negara maju. Setelah berpikir dalam 
keyakinan saya mendukung Prabowo Subiyanto. Memiliki sikap tegas, 
terintegritas, tidak diskriminatif, dan memiliki hati tulus untuk mengabdi 
dan membangun bangsa karena bangsa kita membutuhkan solusi. 
Indonesia hanya bisa maju dibawah kepemimpinan yang tepat di saat yang 
tepat dan pilihan itu adalah Prabowo Subianto.”   

Konteks : Berisi dukungan untuk memilih capres dari pasangan nomor urut 

1(satu) yang dituturkan oleh Hary Tanoesoedibjo sebagai penutur. 

Analisis 

Pada data iklan tersebut yang di tuturkan oleh Hary Tanoesoedibjo selaku 

penutur utama terdapat implikatur konversasional yang mana diungkapkan oleh 

penutur yang merupakan seorang pengusaha yang terjun di dunia politik seperti 

yang diungkapkan “Sebagai pengusaha terjun ke politik hanya dengan satu tujuan 
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ikut membangun indonesia menjadi negara maju”. Indikator negara maju pada 

saat ini adalah berapa jumlah perkapita yang diperloh sebuah negara. Dengan latar 

belakang sebagai seorang pengusaha hal tersebut tidak akan jauh-jauh 

berhubungan dengan masalah ekonomi dengan naiknya tingkat perekonomian 

pada tahun 2014 yang sekitar 6%. Penutur melihat sebagai sudut pandang seorang 

pengusaha bahwa sosok capres pasangan nomor urut 1 (satu) mampu untuk 

meneruskan dan membawa indonesia menuju negara maju didasari oleh kesamaan 

pandangan penutur sebagai seorang pengusaha kepada capres nomor urut 1 (satu) 

tersebut didasari dengan latar belakang yang sama yaitu penguasaha. Selain latar 

belakang sebagai pengusaha yang berhubungan dengan ekonomi makro, selain itu 

terdapat latar belakang lain yaitu sebagai ketua asosiasi pedangang pasar 

tradisional (ekonomi mikro) dan seorang mantan petinggi militter, sehinga capres 

dari pasangan nomor urut 1 (satu) tersebut dapat mengerti keadaan indonesia saat 

ini dan solusi dari berbagai bidang sehingga capres dari pasangan nomor urut 1 

(satu) tersebut merupakan sosok pemimpin yang tepat disaat yang tepat dalam hal 

ini dalam bidang ekonomi sesuai dengan latar belakang sang penutur sebagai 

seorang pengusaha dan anggota dari partai Hanura partai koalisi yang mengusung 

pasangan nomor urut 1 (satu) tersebut. 

(Data 4: Iklan Prabowo ketua IPSI) 

“Saya Prabowo Subianto ketua umum Ikatan Pencak Silat Indonesia. 
Pencak silat  merupakan warisan budaya bangsa kita, lahir dari tradisi 
nenek moyang kita. Untuk menang kita harus memiliki kebersihan hati 
dan semangat yang kuat, kita harus teguh, kita harus berjiwa ksatria. Saya 
ucapkan selamat bagi tim pencak silat indonesia yang telah menjadi juara 
dunia juga menjadi juara asia tenggara, dengan mata setajam garuda 
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              mari membangun ekonomi yang kuat untuk rakyat, kita bersihkan 
korupsi, mendidik anak-anak muda yang sehat dan cerdas. Kita mampu 
membuat indonesia kuat, membuat macan asia mengaum kembali dan 
garuda melayang tinggi. Indonesia harus bangkit, indonesia harus 
menang. 

Konteks : Ucapan selamat Prabowo Subianto selaku ketua umum Ikatan Pencak 

Silat indonesia atas kemenangan sebagai juara dunia dan juara asia ternggara. 

Analisis :  

 Pada data iklan yang berjudul Iklan “Prabowo ketua IPSI” tersebut 

terdapat implikatur konversasional hal ini terlihat dari tututan capres pasangan 

nomor urut 1 (satu). Pada iklan pasangan nomor urut 1(satu) berikut berisi ucapan 

selamat kepada tim pencak silat indonesia yang telah menjadi juara dunia dan 

juara asia tenggara (ASEAN). Pada iklan ini walau tidak menyangkut pautkan 

secara jelas mengenai atribut partai, penayangan iklan tersebut yang betepatan 

pada hari libur kampanye mengindikasikan iklan tersebut merupakan iklan 

kampanye terselubung. Hal ini karena terdapat konteks lain dalam tuturan iklan 

tesebut yaitu adanya janji-janji ataupun ajakan secara persuasif layaknya iklan 

politik lainnya dibalik konteks utama yaitu pemberian selamat kepada tim pencak 

silat indonesia oleh Ketua Umum Ikatan Pencak Silat Indonesia. 

(Data 5 : Iklan Prabowo Hatta Bohri Rahman) 

 Pada iklan berjudul “Prabowo Hatta Bohri Rahman” mengangkat 

mengenai bagaimana perdebatan antara sepasang suami istri mengenai bebrapa 

jumlah anak yang suami dan istri tersebut inginkan. Berikut dialog tersebut: 

 Suami : giamana kalo 2 (dua)? 
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Istri : 1(satu) ah! 

 Suami  : aku pingin 2 (dua) 

 Istri : Hem... 

 Suami : 2 (dua) aja deh Ma. 

 Istri : 1 (satu)! 

 Suami : 2 (dua) ya ma? 

 Istri : 1 (satu)! 

 Suami  : 2 (dua) aja ma 

 Istri : 1 (satu)! 

 Suami : 2 (dua) kan ma? 

 Istri : 1 (satu)! 

Narator : Rencanakan pilihan anda dengan bijak perhatikan visi-misi 
kandidat Pilpres, tentukan pilihan anda pada Prabowo-Hatta kalau ada 
nomor 1 (satu) buat apa nomor 2 (dua), 3 (tiga), dan 4 (empat). 

Istri : 1(satu) yah 

Suami  : iya 1 (satu) lagi. 

Konteks: perdepatan anatara suami dan istri mengenai jumlah anak. 

Analisis:  

Pada iklan berjudul “Prabowo-Hatta, Bohri Rahman” secara garis besar 

merupakan kampanye politik dalam memilih nomor urut pemilihan layaknya 

iklan-iklan lainnya namun terdapat implikatur konversasional yakni mengenai 

bagaimana seorang tokoh suami-istri yang berdebat dalam memutuskan jumlah 

momongan yang diinginkan, sang suami yang mengininkan momongan 2 (dua) 

dan sang istri yang tetap kukuh menginginkan cukup 1 (satu) momongan saja. 

Implikatur  konversasional yang dihadirkan pada dialog tersebut berhubungan 

atau berkonteks pada posisi sang istri yang melahirkan dan susahnya mengurusi 
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anak bayi apalagi bila berjumlah 2 (dua) atau kembar. Dalam konteks kampanye 

nomor urut merupakan sebuah atribut yang dapat digunakan dalam berkampanye 

dengan fungsi sebagai atribut dalam mengingat partai maupun calon tertentu 

Dengan begitu iklan tersebut secara implisit mengatakan untuk memilih pasangan 

capres-cawapres nomor urut 1 (satu) sebagai pilihan yang tepat dengan berbagai 

dampak dan sebab-akibat yang dianalogikan oleh pasangan suami-istri tersebut. 

(Data 6: Iklan Jokowi JK Pemimpin yang Lahir dari Rakyat) 

“Pria   : Dapat banyak Pak ikannya? 

Nelayan 1  : Ya lumayan Dik. 

Pria  : Padahal Indonesia memiliki laut yang kaya dan luas pak, 
seharusnya nelayan kita bisa hidup berkecukupan 

Teks di layar ( Kondisi : 6,5 juta ton potensi ikan Nasional ) 

  Nelayan 2 : Sekarang ikan segar pun kita harus import. 

Teks di layar (Kondisi : 2-3 juta ton ikan dicuri negara lain) 

Nelayan 3 : Makanya Dek, sekarang ini kita harus mempunyai 
pemimpin yang tahu tentang kelautan kita dan tahu bagaimana menjaga 
potensinya. 

Teks di layar (Solisi : memaksimalkan sistem ekspedisi dan logistik 
nusantara) 

Pria  : Betul kalau kekayaan laut indonesia bisa dijaga untuk 
kemakmuran rakyat, saya yakin bangsa ini jadi bangsa yang berdaulat. 

Teks di layar (Solusi : Membangun 10 pelabauhan baru) 

Narator  : Coblos nomor 2 pemimpin yang lahir dari rakyat, Jokowi 
JK adalah kita.”  

Konteks: Percakapan seorang Pria dengan beberapa nelayan tentang keadaan 

laut saat ini. 
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Iklan pasangan capres-cawapres nomor urut 2 (dua) dengan judul “Jokowi 

JK Pemimpin yang Lahir dari Rakyat” tersebut menjelaskan mengenai percakapan 

seorang pria dengan beberapa nelayan tentang pedapat mereka terhadap kondisi 

kelautan indonesia yang harus mengimpor ikan dan harapan mereka terhadap 

pemertintah yang kompeten dari sudut pandang mereka yaitu dalam bidang 

kelautan atau kemaritiman. Wacana yang dihadirkan pada iklan tersebut adalah 

mengenai kebijakan maritim indonesia pada periode sebelumnya yaitu indonesia 

yang merupakan negara maritim dengan luar wilayah laut terluas di dunia serta 

letak geografis yang strategis diantara samudra pasifik dan samudra hindia 

sehingga menjadi wilayah bertemunnya segala jenis biota laut dengan jumlah 

yang banyak dengan berbagai potensinya. Relevasi hubungan iklan tersebut 

adalah dengan luasnya wilayah laut  tesebut pemerintah masih belum bisa 

menjaga daerah perbatasan laut secara maksimal dikarenakan minimnya kapal 

patroli yang tersedia sehingga mengakibatkan mudahnya kapal-kapal asing 

mencuri ikan baik dari arah laut cina selatan maupun arah australia memasuki 

wilayah laut indonesia yang kemudian berimbas pada minimnya jumlah 

pendapatan negara dari sektor maritim serta hasil tangkapan nelayan yang 

berimbas terhadap kebijakan mengimport ikan. Konteks yang dihadirkan pada 

iklan ini adalah belum maksimalnya kebijakan kelautan pada periode sebelumnya. 

Sehingga perlu pemimpin yang menegerti dan paham tentang masalah kelautan 

dan kemaritiman dalam rangaka menjaga kestabilan negara dan iklan tersebut 

mengangkat konteks tersebut sebagai sebuah bentuk janji terhadap agenda 

kepemimpinan capres-cawapres nomor 2 (dua) bila terpilih.    
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(Data 7: Iklan Lagu Coblos Jokowi-Kalla) 

“Apa yang dibutuhkan indonesia 

Jujur  sederhana dan bekerja 

Ayo kawan dukung Jokowi-Kalla 

Bersatu padu coblos nomor 2 (dua) 

   Badanya kurus wajah kampungan 

Namun hatinya tulus sinar harapan 

Dengan kerja nyata kau jawab keraguan 

Karna janji-janji sudah membosankan 

Hijrah sederhana apa adanya 

Cerminan sikap dari nuraninya 

Lambang cinta untuk indonesia 

Jokowi adalah kita 

   Ratu adil tak usah dicari 

Coba tanyakan di dalam hati 

Rekam jejaknya sudah pasti 

Jawabanya adalah jokowi 

Jika suara rakyat suara tuhan 

Suara ini kami amanatkan 

Dengan nurani tanapa bayaran 

Demi martabat demi kedaulatan 

Relawan bergerak dengan sukarela  

Bukan berarti taka ada harganya 

Justru karna tak ternilai harganya 

Takkan ada yang sanggup membayarnya 

Sekian lama reformasi hanya utopia 

Sekian lama demokrasi tersandara 
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Pertiwi menangis berdoa 

Jokowi jawabanya 

Yang lebih penting dari politik, kawan 

Adalah kemanusiaan 

Guru bangsa mengajarkan 

Kita saudara dalam kebinekaan 

Setelah pilihan dan kemenangan 

Kami akan mundur menarik dukungan  

Membentuk barisan parlemen jalanan 

Mengawasi amanah kekuasaan 

Menang tak jumawa, kalah lapang dada 

Siapapun dia presiden indonesia 

Salam damai untuk indonesia 

Konteks: dukungan berupa nyanyian yang dibawakan oleh Marzuki Mohamad, 

Relawan pasangan nomor urut 2 (dua). 

Analisis: Sebagai seorang pekerja seni yang bertempat di Yogyakarta, penutur 

mengetahui bagaimana keadaan dan situasi yang melanda masyarakat jawa 

menegah kebawah. Sebagai seorang putra daerah, capres pasangan nomor urut 2 

(dua) merupakan representasi mastarakat jawa non-priyayi dengan sikap politik 

yang mencerminkan masyarakat menengah kebawah. Selain itu PDIP yang 

merupakan Partai yang mengusung capres dari pasangan nomor urut 2 (dua) 

memiliki basis polilitik yang besar di Jawa Tengah sejak lama sehingga 

berpengaruh terhadap pandangan politik masyarakat di Jawa Tengah dan 

sekitarnya. 
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(Data 8: Iklan Jokowi JK versi Cak Lontong, Denny Candra & Kawan Jokowi 

(Kawan Bukan Lawan)) 

Mc Danny : presiden tahun ini siapa ya? 

Denny  : halah pilih saja yang pandai orasi. 

Cak lontong : loh waduh 

Denny   : Ora ono isi. 

Cak lontong : kalau saya jelas 

Denny  : pilih siapa? 

Cak lontong : yang pilih kasih 

Denny  : kok pilih kasih? 

Mc Danny: nggak adil itu namanya. 

Cak lontong : loh, dia kasih jaminan kesehatan, kasih jaminan pendidikan, yang 
merubah mental bangsa. 

Denny  : oh iya bener, tapi siapa? 

Cak lontong : loh ini, ini 

Mc Danny      : mana? 

Disaat dia berjalan turun ke lapangan, kayak belusukan 

Tersita pandanganku hingga ku terpesona 

Siapakah dirinya hatiku ingin tahu..., segera 

Siapakah dirinya siapa namanya 

Joko Widodo 

Kuingin berkenalan, terimalah salamku 

Kuingin bersamanya membawa bangsa ini  

Bersama kawan Jokowi 

 Jokowi dan JK, kami kawan bukan lawan 

Optimis bergerak indonesia, indonesia hebat 

Mc Danny : udahlah programnya jelas. Jokowi presidennya 
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Cak lontong : Loh jangan! 

Denny  : loh kok jangan sih? Katanya suruh pilih Jokowi 

Mc Danny : gimana sih cak? 

Cak lontong : harus sama JK 

Denny  : oh iya Jokowi-JK 

Mc Danny : Jokowi.... 

Cak & Denny : JK 

 

Analisis :  

Iklan tersebut memiliki beberapa pesan yang hendak disampaikan  yang 

pertama adalah masyarakat sudah enggan dengan politik yang berisi orasi-orasi 

yang di plesetkan menjadi “ora ono isi” dalam bahasa jawa yang  bermakana 

dalam bahasa indonesia adalah “tidak ada isi” bila dihubungkan dengan kontek 

percakapan dialog tersebut adalah politisi yang pandai berorasi namun tak ada 

isinya. Dalam kehidupan masyarakat jawa sering menggunakan “ora ono isi” 

sebagi sebuah ledekan atau sikap skeptis terhadap seseorang yang pandai 

berbicara namun tak ada kandungan makna atau informasi dalam percakapan, bila 

dianalogikan seperti halnya “tong kosong nyaring bunyinya”. 

Pesan yang kedua pada iklan tersebut adalah mengenai belusukan yang sering 

dilakukan oleh capres nomor urut 2 (dua) tersebut baik pada saat masih menagani 

dalam pemerintahan daerah atau pada saat menangani ibu kota jakarta yang 

kemudian diteruskan sebagai ciri khas capres nomor urut 2 (dua) tersebut. 

banyaknya simpatisan jokowi dari berbagai kalangan baik dari kalangan artis 

sampai masyarakat biasa yang bersatu dalam gerakan simpatisan yang dinamakan 
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kawan jokowi yang selalu mendukung program-program jokowi seperti blusukan, 

kartu indonesia sehat, kartu indonesia pintar, dan revolusi mental yang selalu 

digadang-gadangkan. serta menegaskan posisi simpatisan sebagai kawan jokowi 

serta memilih Jokowi-JK sebagai satu paket dan JK bukan sebagai pelengkap. 

3.2 Pelanggaran Prinsip Kerjasama pada Iklan Politik Capres-Cawapres 

Tahun 2014 

Dalam iklan politik capres-cawapres ditemukan beberapa bentuk 

pelanggaran pada prinsip kerja sama. Bentuk pelanggaran pada prinsip kerja sama 

yang ditemukan adalah maksim kuantitas, maksim kualitas, maksim hubungan 

dan maksim pelaksanaan. Berikut akan dijelaskan lebih rinci bentuk pelanggaran 

prinsip kerja sama dalam iklan capres-cawapres tahun 2014 tesebut.  

3.2.1 Pelanggaran Maksim Kuantitas  

 Maksim kuantitas menghendaki setiap peserta pertuturan untuk 

memberikan kontribusi yang secukupnya atau sebanyak yang dibutuhkan oleh 

lawan bicaranya. Tetapi dalam informasi yang dituturkan oleh penutur terdapat 

pelanggaran pada maksim ini. Pelanggaran maksim kuantitas dalam iklan tersebut 

adalah  memberikan sumbangan informasi melebihi yang dibutuhkan. 

Sumbangan Informasi Melebihi yang Dibutuhkan 

 Pelanggaran maksim kuantitas dalam iklan capres-cawapres artinya si 

penutur memberikan informasi yang berlebihan dari yang dibutuhkan oleh lawan 

tutur. Informasi yang diberikan si penutur benar tapi berlebihan. Berikut ini data 

pelanggaran maksim kuantitas. 

Data (1)  
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Juni 1921, Bung Karno menemukan solusi, bung karno datang dan dia memakai 
peci. Awalnya Bung Karno ragu, takut ditertawakan tapi ia berkata pada 
dirinya sendiri “ kalau mau jadi pemimpin, bukan pengikut harus berani 
memulai sesuatu yang baru”. 
 

Pada data (1) penutur yaitu narator telah melanggar prinsip kerjasama 

yaitu dengan memberikan informasi yang berlebihan “Awalnya Bung Karno ragu, 

takut ditertawakan tapi ia berkata pada dirinya sendiri “ kalau mau jadi pemimpin, 

bukan pengikut harus berani memulai sesuatu yang baru”.”. informasi yang 

diberikan terlahu berlebihan menyangkut situasi emosional seorang tokoh. 

Narator secara tidak kooperatif telah melanggar batasan sebagai seorang penutur 

karena telah memberikan informasi yang melebihi kebutuhan. Hal tersebut 

dilakukan oleh penutur untuk memberikan informasi sebanyak-banyaknya dalam 

meyakinkan lawan tutur dalam konteks ini calon pemilih walapun informasi yang 

diberikan melebihi kebutuhan. 

Data (2) 

Waktu itu menjelang rapat mulai hari sudah agak gelap bung karno berhenti 
sebentar ia berkata pada diri sendiri “ayo maju pakailah pecimu! Tarik napas 
dalam-dalam dan masuk sekarang kalau bukan sekarang kapan lagi, kalau bukan 
kita siapa lagi” lalu Bung Karno pun masuk  ke ruang rapat, “setiap orang 
memandang heran padaku, diam seribu bahasa” kata Bung Karno mengenang 
saat itu. Untuk mengatasi kebekuan suasana Bung Karno bicara “ kita 
memerlukan suatu lambang daripada keperibadian bangsa indonesia Peci!!!” kata 
bung karno pula. Peci adalah jati diri bangsa indonesia dan itu asli milik rakyat 
indonesia. Karena itu kami capres-cawapres Prabowo-Hatta mengenakan peci, jati 
diri dan kebanggaan indonesia.  

Pada tuturan Narator dalam data (2) hampir sama dengan data sebelumnya yakni 

penutur tidak koopertif dalam menyampaikan informasi yang dibutuhkan seperti 

yang diperoleh dalam data (2) penutur memberikan informasi-informasi yang 

berlebih dengan mengangkat situasi emosional kedalam tuturannya walupun 
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dengan maksud memberikan sebanyak-banyaknya informasi mengenai Tokoh 

bung karno dan peci yang menjadi bahan atau isi dalam tuturan narator sebagai 

penutur. Dalam data (1) dan Data (2) penutur hendak memberitahukan bagaimana 

sikap seorang pemimpin yakni bung karno dalam mengatasi masalah namun 

agaknya berlebihan dalam penggambaranya. Hal ini dilakukan guna mendapatkan 

suara dalam pemilihan capres-cawapres yang dilakukan oleh pasangan capres-

cawapres nomor urut 1 (satu).   

3.2.2 Pelanggaran Maksim Kualitas 

 Pada maksim kualitas menghendaki setiap peserta pertuturan mengatakan 

hal yang sebenarnya. Tetapi dalam tuturan bentuk pelanggaran pada maksim ini. 

Pelanggaran maksim kualitas dalam iklan capres-cawapres pada tahun 2014 

adalah sumbangan informasi bukti kebenarannya kurang meyakinkan.  

 Sumbangan Informasi Bukti Kebenaran Kurang Meyakinkan 

 Pelanggaran maksim kualitas bersifat bukti kebenarannya kurang 

meyakinkan artinya memberikan informasi yang salah dan tidak masuk akal 

karena tidak memiliki bukti kebenaran yang meyakinkan. Informasi yang 

diberikan masih perlu dibuktikan lagi kebenarannya. 

Data (3) 

Awalnya Bung Karno ragu, takut ditertawakan tapi ia berkata pada 
dirinya sendiri “ kalau mau jadi pemimpin, bukan pengikut harus berani memulai 
sesuatu yang baru”. Waktu itu menjelang rapat mulai hari sudah agak gelap bung 
karno berhenti sebentar ia berkata pada diri sendiri “ayo maju pakailah 
pecimu! Tarik napas dalam-dalam dan masuk sekarang kalau bukan sekarang 
kapan lagi, kalau bukan kita siapa lagi” lalu Bung Karno pun masuk  ke ruang 
rapat, “setiap orang memandang heran padaku, diam seribu bahasa” kata Bung 
Karno mengenang saat itu. Untuk mengatasi kebekuan suasana Bung Karno 
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bicara “ kita memerlukan suatu lambang daripada keperibadian bangsa indonesia 
Peci!!!” 

Pada data (3) penutur memberi kontribusi yang agaknya kurang 

meyakinkan dengan memberikan tuturan yang bukti kebenarannya kurang 

meyakinkan artinya memberikan informasi yang salah dan tidak masuk akal 

karena tidak memiliki bukti kebenaran yang meyakinkan. Informasi yang 

diberikan masih perlu dibuktikan lagi kebenarannya. Pada data (3) penutur 

menuturkan hal yang sama dengan data (1) dan data (2) mengenai kondisi 

emosinal yang bersifat abstrak (nonfisik) yang bisa jadi merupakan suatu rekaan 

dan belum diketahui kebenarannya.  

3.2.3 Pelanggaran Maksim Hubungan 

  Pada maksim hubungan menghendaki setiap peserta pertuturan 

memberikan kontribusi yang relevan dengan masalah pembicaraannya. Tetapi 

dalam iklan politik capres-cawapres pada tahun2014 ditemukan beberapa bentuk 

pelanggaran pada maksim ini, yang artinya terdapat tuturan-tuturan yang tidak 

relevan. 

Data (4)  

Untuk menang kita harus memiliki kebersihan hati dan semangat yang kuat, kita 
harus teguh, kita harus berjiwa ksatria. Saya ucapkan selamat bagi tim pencak 
silat indonesia yang telah menjadi juara dunia juga menjadi juara asia 
tenggara, dengan mata setajam garuda mari membangun ekonomi yang kuat 
untuk rakyat, kita bersihkan korupsi, mendidik anak-anak muda yang sehat 
dan cerdas. Kita mampu membuat indonesia kuat, membuat macan asia 
mengaum kembali dan garuda melayang tinggi. Indonesia harus bangkit, 
indonesia harus menang”. 
 

Pada data (4) penutur sekaligus capres dari pasangan nomor urut 1 (satu) 

memberikan kontribusi yang melanggar maksim hubungan karena penutur 
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menuturkan tuturan yang tak berkaitan dengan tuturan pada kalimat sebelumnya 

yang berupa pemberian selamat dan beralih ketuturan ajakan. Pelanggaran 

maksim hubungan tersebut dilakukan dalam rangka untuk memperoleh suara 

dalam pemilihan capres dan cawapres pada tahun 2014.  

3.2.4 Pelanggaran Maksim Pelaksanaan 

 Pada maksim pelaksanaan menghendaki setiap peserta pertuturan 

memberikan kontribusi secara langsung, tidak kabur, tidak taksa, tidak bermakna 

ambigu, serta runtut. Tetapi dalam iklan capres dan cawpres tahun 2014 

ditemukan bentuk pelanggaran pada maksim ini.  

Data (5)  

“Sebagai pengusaha terjun kepolitik hanya dengan satu tujuan ikut membangun 
indonesia menjadi negara maju. Setelah berpikir dalam keyakinan saya 
mendukung Prabowo Subiyanto. Memiliki sikap tegas, terintegritas, tidak 
diskriminatif, dan memiliki hati tulus untuk mengabdi dan membangun bangsa 
karena bangsa kita membutuhkan solusi. Indonesia hanya bisa maju dibawah 
kepemimpinan yang tepat di saat yang tepat dan pilihan itu adalah Prabowo 
Subianto.” 
 

Pada data (5) penutur memberikan kontribusi yang melanggar maksim 

pelaksanaan karena dalam tuturan tersebut terdapat tuturan yang bersifat ambigu 

yakni “setelah berpikir dalam keyakinan saya mendukung Prabowo Subianto”. 

Hal mengenai “keyakinan” sangat ambigu karena berhubungan dengan SARA. 

Selain itu selogan “Indonesia hanya bisa maju dibawah kepemimpinan yang tepat 

di saat yang tepat” agaknya sedikit membingungkan karena kaburnya penanda 

yang menunjukan keterangan waktu seperti “sekarang, dulu, saat ini” dan lain 

sebagainya.  
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Data (6) 

“Pria   : Dapat banyak Pak ikannya? 

Nelayan 1  : Ya lumayan Dik. 

Pria  : Padahal Indonesia memiliki laut yang kaya dan luas pak, 
seharusnya nelayan kita bisa hidup berkecukupan 

Pada Data (6) tuturan Pria mengenai berapa jumlah ikan yang diperoleh 

oleh nelayan tesebut yang dijawab ”Ya lumayan Dik.” Pada data (6) tersebut 

jawaban yang dituturkan oleh Nelayan 1 merupakan sebuah jawaban atau 

kontribusi yang bersifat ambigu atau kabur. 

Data (7) 

Denny  : pilih siapa? 

Cak lontong : yang pilih kasih 

Denny  : kok pilih kasih 

Mc Danny : nggak adil itu namanya. 

Cak lontong :loh, dia kasih jaminan kesehatan, kasih jaminan pendidikan, yang 
merubah mental bangsa. 

Pada data (7) Cak lontong memberikan kontribusi tuturan yang kabur dan 

ambigu bagi rekan-rekannya. pelanggaran Maksim pelaksanaan dilakukan Cak 

lontong untuk memberikan kesan lucu.  
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BAB IV 

PENUTUP 

4.1 Simpulan 

 Berdasarkan pada pembahasan pada bab sebelumnya bentuk ataupun jenis 

iklan dalam mempromosikan kedua calon capres-cawapres agaknya cukup variatif 

baik dalam bentuk pidato, dialog antar tokoh, pendapat masyarakat atau tokoh 

masyarakat tertentu, dan iklan yang berisi program kerja kedua capres-cawapres 

sehingga dapat disimpulkan sebagai berikut Pertama implikatur-implikatur yang 

terdapat pada iklan-iklan politik kedua pasangan cukup variatif dari jenis wacana 

terbukti informatif seperti topik iklan peci yang dibawakan pasangan capres-

cawapres nomor urut 1(satu) dan topik kelautan atau maritim yang di kemukakan 

pada iklan milik pasangn nomor urut 2 (dua).  

 Kedua dalam iklan-iklan tersebut diketahui terdapat pelanggaran-

pelanggaran kebahasaan yakni pelanggaran maksim kerja sama. Dalam iklan-iklan 

tersebut didapati pelangaran maksim yang hampir merata namun kecnderungaan 

terdapat pada maksim pelaksanaan yang bersifat ambigu dalam iklan-iklan 

tersebut.  

4.2 Saran 

Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi penelitian-penelitian di masa 

yang akan datang serta lebih bervariatif dalam analisis baik secara pragmatik atau 

kebahasaan ataupun dalam analisis semiotika, dengan melihat iklan-iklan pollitik 
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capres dan cawapres dari segi kebahasaan dapat diketahui apakah hal tersebut 

merupakan suatu kebenaran ataukah hanya sebuah retorika balaka tampa relasi. 

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi refrensi dalam penelitian-penelitian 

selanjutnya dan tidak hanya berkutat pada hal politik atau pun kampanye namun 

dapat diperluas lagi objek penelitiannya segai contoh acara talksow di stasiun 

televisi dengan muatan ideologi yang berbeda dalam membawakan atau mengulas 

permasalahan tertentu yang sama. 
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LAMPIRAN 

 

 

Iklan Pasangan Nomor Urut 1(Satu) 

Data 1 : Iklan Prabowo-Hatta dan Peci 

“Peci adalah salah satu yang khas dari bung Karno, bung Karno lah yang bertekat 
menggenakan peci sebagai lambang pergerakan. Di sekolah doktor pribumi Stovia 
pemerintah kolonial belanda punya aturan, siswa Inlander atau pribumi tidak 
boleh memakai pakaian eropa maka  para siswa  memakai belangkon dan sarung 
batik jika ia dari Jawa, bagi siswa asal Manado atau Maluku yang biasanya 
beragama kristen boleh pakai pakaian eropa seperti; pantalon, jas, dasi, dan topi. 
Dari sejarah ini tampak usaha pemerintah kolonial Belanda untuk mengotak-
ngotakan penduduk dari sisi asal-usul, etnis, dan agama. Maka banyak aktivis 
pergerakan nasional menolak memakai blangkon apalagi umumnya mereka 
mempunyai semangat kemajuan dan modernisasi. Jadi, penolakan atas kostum 
tradisi mengandung penolakan terhadap politik kolonial “divide et impera” dan 
penolakan terhadap adat lama, lalu apa gantinya?, memakai topi seperti Belanda-
Belanda itu akan terasa menjauhkan diri dari rakyat. Juni 1921, Bung Karno 
menemukan solusi, bung karno datang dan dia memakai peci. Awalnya Bung 
Karno ragu, takut ditertawakan tapi ia berkata pada dirinya sendiri “ kalau mau 
jadi pemimpin, bukan pengikut harus berani memulai sesuatu yang baru”. Waktu 
itu menjelang rapat mulai hari sudah agak gelap bung karno berhenti sebentar ia 
berkata pada diri sendiri “ayo maju pakailah pecimu! Tarik napas dalam-dalam 
dan masuk sekarang kalau bukan sekarang kapan lagi, kalau bukan kita siapa lagi” 
lalu Bung Karno pun masuk  ke ruang rapat, “setiap orang memandang heran 
padaku, diam seribu bahasa” kata Bung Karno mengenang saat itu. Untuk 
mengatasi kebekuan suasana Bung Karno bicara “ kita memerlukan suatu 
lambang daripada keperibadian bangsa indonesia Peci!!!” kata bung karno pula. 
Peci adalah jati diri bangsa indonesia dan itu asli milik rakyat indonesia. Karena 
itu kami capres-cawapres Prabowo-Hatta mengenakan peci, jati diri dan 
kebanggaan indonesia. 

 

Data 2 : Iklan Para Tokoh NU dukung Prabowo, untuk Nusa & Bangsa 

“Dengan kemenangan Pak Prabowo, insyaallah Indonesia akan menjadi negara 
gemah ripah loh jinawi.” (Kh.Malmoenz Zubair :Ulama NU). 
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“Pemimpin itu harus berjiwa ksatria untuk menjaga agama dan martabat bangsa 
insyaallah itu ada pada Bapak Prabowo” (Habib Luthfi bin Yahya: pemimpin 
Thariqah Mu’tabarah NU). 

“Saya, mendukung Prabowo Subianto karena Indonesia saat ini butuh pemimpin 
yang tegas dan iklas untuk mengangkat rakyat dari keterpurukan”.(Moh. Mahfud 
MD: Tokoh intelektual NU). 

Data 3 : Iklan Prabowo & Hatta - Hary Tanoesoedibjo 

“Sebagai pengusaha terjun kepolitik hanya dengan satu tujuan ikut membangun 
indonesia menjadi negara maju. Setelah berpikir dalam keyakinan saya 
mendukung Prabowo Subiyanto. Memiliki sikap tegas, terintegritas, tidak 
diskriminatif, dan memiliki hati tulus untuk mengabdi dan membangun bangsa 
karena bangsa kita membutuhkan solusi. Indonesia hanya bisa maju dibawah 
kepemimpinan yang tepat di saat yang tepat dan pilihan itu adalah Prabowo 
Subianto.”   

 

Data 4 : Iklan Prabowo ketua IPSI 

“Saya Prabowo Subianto ketua umum Ikatan Pencak Silat Indonesia. Pencak silat 
merupakan warisan budaya bangsa kita, lahir dari tradisi nenek moyang kita. 
Untuk menang kita harus memiliki kebersihan hati dan semangat yang kuat, kita 
harus teguh, kita harus berjiwa ksatria. Saya ucapkan selamat bagi tim pencak 
silat indonesia yang telah menjadi juara dunia juga menjadi juara asia tenggara, 
dengan mata setajam garuda mari membangun ekonomi yang kuat untuk rakyat, 
kita bersihkan korupsi, mendidik anak-anak muda yang sehat dan cerdas. Kita 
mampu membuat indonesia kuat, membuat macan asia mengaum kembali dan 
garuda melayang tinggi. Indonesia harus bangkit, indonesia harus menang”. 

Data 5 : Iklan Prabowo Hatta Bohri Rahman 

Suami : giamana kalo 2 (dua)? 

 Istri : 1(satu) ah! 

 Suami  : aku pingin 2 (dua) 

 Istri : Hem... 

 Suami : 2 (dua) aja deh Ma. 

 Istri : 1 (satu)! 

 Suami : 2 (dua) ya ma? 

 Istri : 1 (satu)! 
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 Suami  : 2 (dua) aja ma 

 Istri : 1 (satu)! 

 Suami : 2 (dua) kan ma? 

 Istri : 1 (satu)! 

Narator : Rencanakan pilihan anda dengan bijak perhatikan visi-misi 
kandidat Pilpres, tentukan pilihan anda pada Prabowo-Hatta kalau ada 
nomor 1 (satu) buat apa nomor 2 (dua), 3 (tiga), dan 4 (empat). 

Istri : 1(satu) yah 

Suami  : iya 1 (satu) lagi 

 

Iklan Pasangan Nomor Urut 2 (Dua) 

Data 6 : Iklan Jokowi JK Pemimpin yang Lahir dari Rakyat 

“Pria   : Dapat banyak Pak ikannya? 

Nelayan 1  : Ya lumayan Dik. 

Pria  : Padahal Indonesia memiliki laut yang kaya dan luas pak, 
seharusnya nelayan kita bisa hidup berkecukupan 

Teks di layar ( Kondisi : 6,5 juta ton potensi ikan Nasional ) 

 Nelayan 2 : Sekarang ikan segar pun kita harus import. 

Teks di layar (Kondisi : 2-3 juta ton ikan dicuri negara lain) 

Nelayan 3 : Makanya Dek, sekarang ini kita harus mempunyai pemimpin 
yang tahu tentang kelautan kita dan tahu bagaimana menjaga potensinya. 

Teks di layar (Solisi : memaksimalkan sistem ekspedisi dan logistik nusantara) 

Pria  : Betul kalau kekayaan laut indonesia bisa dijaga untuk 
kemakmuran rakyat, saya yakin bangsa ini jadi bangsa yang berdaulat. 

Teks di layar (Solusi : Membangun 10 pelabauhan baru) 

Narator  : Coblos nomor 2 pemimpin yang lahir dari rakyat, Jokowi JK 
adalah kita.”  

 

Data 7 :Iklan Lagu Coblos Jokowi-Kalla 
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“Apa yang dibutuhkan indonesia 

Jujur  sederhana dan bekerja 

Ayo kawan dukung Jokowi-Kalla 

Bersatu padu coblos nomor 2 (dua) 

  

Badanya kurus wajah kampungan 

Namun hatinya tulus sinar harapan 

Dengan kerja nyata kau jawab keraguan 

Karna janji-janji sudah membosankan 

 

Hijrah sederhana apa adanya 

Cerminan sikap dari nuraninya 

Lambang cinta untuk indonesia 

Jokowi adalah kita 

  

Ratu adil tak usah dicari 

Coba tanyakan di dalam hati 

Rekam jejaknya sudah pasti 

Jawabanya adalah jokowi 

 

Jika suara rakyat suara tuhan 

Suara ini kami amanatkan 

Dengan nurani tanapa bayaran 

Demi martabat demi kedaulatan 

 

Relawan bergerak dengan sukarela  

Bukan berarti taka ada harganya 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI IKLAN POLITIK CAPRES CHOIRUL RAHMAN DWI SANTOSO



85 
 

 
 

Justru karna tak ternilai harganya 

Takkan ada yang sanggup membayarnya 

 

Sekian lama reformasi hanya utopia 

Sekian lama demokrasi tersandara 

Pertiwi menangis berdoa 

Jokowi jawabanya 

 

Yang lebih penting dari politik, kawan 

Adalah kemanusiaan 

Guru bangsa mengajarkan 

Kita saudara dalam kebinekaan 

  

Setelah pilihan dan kemenangan 

Kami akan mundur menarik dukungan  

Membentuk barisan parlemen jalanan 

Mengawasi amanah kekuasaan 

 

Menang tak jumawa, kalah lapang dada 

Siapapun dia presiden indonesia 

 

Salam damai untuk indonesia 

Data 8 : Iklan Jokowi JK versi Cak Lontong, Denny Candra & Kawan 

Jokowi (Kawan Bukan Lawan) 

Mc Danny : presiden tahun ini siapa ya? 

Denny  : halah pilih saja yang pandai orasi. 
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Cak lontong : loh waduh 

Denny   : Ora ono isi. 

Cak lontong : kalau saya jelas 

Denny  : pilih siapa? 

Cak lontong : yang pilih kasih 

Denny  : kok pilih kasih? 

Mc Danny : nggak adil itu namanya. 

Cak lontong :loh, dia kasih jaminan kesehatan, kasih jaminan pendidikan, yang 
merubah mental bangsa. 

Denny  : oh iya bener, tapi siapa? 

Cak lontong : loh ini, ini 

Mc Danny : mana? 

Disaat dia berjalan turun ke lapangan, kayak belusukan 

Tersita pandanganku hingga ku terpesona 

Siapakah dirinya hatiku ingin tahu..., segera 

Siapakah dirinya siapa namanya 

Joko Widodo 

Kuingin berkenalan, terimalah salamku 

Kuingin bersamanya membawa bangsa ini  

Bersama kawan Jokowi 

 Jokowi dan JK, kami kawan bukan lawan 

Optimis bergerak indonesia, indonesia hebat 

Mc Danny : udahlah programnya jelas. Jokowi presidennya 

Cak lontong : Loh jangan! 

Denny  : loh kok jangan sih? Katanya suruh pilih Jokowi 

Mc Danny : gimana sih cak? 

Cak lontong : harus sama JK 
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Denny  : oh iya Jokowi-JK 

Mc Danny : Jokowi.... 

Cak & Denny : JK 

 

  

 

 

 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI IKLAN POLITIK CAPRES CHOIRUL RAHMAN DWI SANTOSO


	1.COVER
	2.LEMBAR PENGESAHAN 
	3.KATA PENGANTAR
	4.LEMBAR PERNYATAAN
	5 .ABSTRAK
	6.DAFTAR ISI



