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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang  

Tesis ini meneliti tentang makna dalam pidato politik Surya Paloh yang 

ditayangkan di Metro Tv. Dalam tesis ini penulis meneliti bahasa yang digunakan 

oleh Surya Palohdalam pidatonya, untuk menyampaikan pesan politik kepada 

khalayak. Berbagai simbol yang muncul pada saat Surya Paloh menyampaikan  

pidato politik, juga akan dianalisis oleh peneliti. Symbol yang disampaikan oleh 

Surya Paloh akan diteliti dengan menghasilkan suatu makna kepada khalayak.  

Surya Paloh sebagai Ketua Umum Partai Nasdem, sekaligus pemilik 

media mainstream adalah sosok yang dikenal oleh masyarakat Indonesia. Berawal 

dari Partai Golkar, Surya Paloh yang juga pebisnis terus berjuang melalui jalur 

politik. Konsistensinya untuk menyuarakan asprirasi lewat partai politik, membuat 

Surya Paloh dikenal sebagai politisi senior di Indonesia. Saat menjadi politisi di 

Partai Golkar, Surya Paloh seringkali menggunakan media miliknya, yaitu Metro 

Tv dan Media Indonesia untuk memberikan pesan politik kepada konstituen. 

Sebagai pemilik media mainstream membuat Surya Paloh sangat mudah 

mengakses pemberitaan baik melalui Media Indonesia, Metrotvnews.com, 

maupun Metro Tv. Dengan tiga media besar itulah di tahun 2014 Surya Paloh 

menduduki peringkat orang terkaya ke 102 versi majalah Asia Globe, 

menunjukkan usaha media yang digeluti Surya Paloh bernilai ekonomi yang 

tinggi.  
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Kebangkitan media massa di Indonesia mulai terlihat sejak era Reformasi. 

Akhir tahun 2010, jumlah media cetak menyusut menjadi 1.076 buah (Data 

Serikat Penerbit Surat Kabar, 2011). Surat kabar dengan oplah tertinggi dipegang 

oleh Kompas dengan 600.000 eksemplar per hari, Jawa Pos 450.000 eksemplar 

per hari, Suara Pembaruan 350.000 per hari, Republika 325.000 eksemplar per ari, 

Media Indonesia 250.000 eksemplar per hari dan Koran Tempo dengan 240.000 

eksemplar per hari. Pada tahun 2002, jumlah stasiun radio mencapai 873 buah. 

Pada tahun 2003, ada 11 stasiun televisi, 186 surat kabar harian, 245 surat kabar 

mingguan, 279 tabloid, 242 majalah dan 5 buletin (Gobel and Eschborn, 2005).  

Kebangkitan media inilah yang membuat suara politik juga bisa 

dimunculkan lewat media. Keuntungan tersendiri bagi Surya Paloh yang memiliki 

dua media besar saat itu, untuk bisa menjadi figur di dunia politik. Apalagi saat 

itu, partai Golkar menjadi partai kuat yang diwariskan dari era orde baru.  

Banyak tokoh politik Indonesia yang dikenal oleh masyarakat luas. 

Dengan peran media, maka khalayak bisa mengenal tokoh politik tertentu dengan 

figur mereka masing-masing. Bahkan menurut artikel dalam kompas.com 

(10/11/2013) Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) merilis survei tokoh politik yang 

paling pluralis adalah Jokowi berada di urutan pertama dalam kategori elite baru 

dengan nilai 5,12, disusul oleh cawapres Partai Hanura Harry Tanoesoedibjo 

(5,07), capres Konvensi Demokrat Ali Masykur Musa (5,04), dan Ketua Komisi 

Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad (4,44).  Sementara itu, dalam 

kategori elite lama, Surya Paloh unggul tipis dengan 5,98 persen dari mantan 

Presiden Megawati dan capres Partai Gerindra Prabowo yang sama-sama 
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mendapat nilai 5,97 persen. Menyusul setelah itu, mantan Wapres Jusuf Kalla 

(5,58), Politisi Golkar Akbar Tandjung (5,22), dan mantan Ketua Mahkamah 

Konstitusi (MK) Mahfud MD (5,00). Untuk menentukan nilai pluralisme para 

tokoh ini, LPI menggunakan beberapa indikator, yakni memiliki wawasan 

keindonesiaan, bersikap moderat, membela hak minoritas, mengusahakan 

kebijakan pro pluralisme, tidak mencampuradukkan urusan agama dengan politik, 

dan tegas terhadap ormas radikal berjubah agama.  

Sebagai pemimpin partai politik di Indonesia, seorang politikus akan 

berusaha menyampaikan pesan politik termasuk ideologinya kepada khalayak. 

Oleh karena itu, komunikasi yang tertuang dalam pidato politik selalu menjadi 

sorotan dan diperhatikan dengan mendetail. Komunikasi politik adalah studi yang 

bersifat interdisiplinari yang dibangun atas berbagai macam disiplin ilmu, 

terutama dalam hubungannya dengan proses komunikasi dan proses politik. 

Karena itu, komunikasi yang membicarakan tentang politik kadang diklaim 

sebagai studi tentang aspek-aspek politik dari komunikasi publik, dan sering 

dikaitkan sebagai komunikasi kampanye pemilu (election campaign) karena 

mencakup masalah persuasi terhadap pemilih, debat antar kandidat, dan 

penggunaan media massa sebagai alat kampanye (McQuail dalam Cangara 12; 

2014).   

Adapun politik didefinisikan secara beragam. Ada yang mengartikannya 

sebagai kebijakan umum, ada juga kekuasaan, bahkan ada yang menyamakan 

politik dengan konflik. Harold Laswell merumuskan politik sebagai ilmu tentang 

kekuasaan  “when we speak of science of politics, we mean the science of power”  
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Menurut Dan Nimmo politik diartikan sebagai kegiatan orang secara kolektif yang 

mengatur perbuatan mereka dalam kondisi konflik. 

Akhirnya kita bisa mengetahui apa itu komunikasi politik berdasarkan dua 

pengertian di atas. Komunikasi politik terdiri dari komunikator politik, komunikan 

politik, pesan politik, media politik dan efek politik. Menurut DanNimmo 

komunikator politik itu terdiri dari 3 jenis, yaitu: (i) politikus, yaitu orang yang 

terjun dalam dunia politik, baik calon maupun yang memegang jabatan di 

eksekutif, legislatif dan yudikatif (pols); (ii) profesional, yaitu orang yang 

menginterpretasikan kejadian politik seperti wartawan, atau PR (humas), dimana 

kelompok ini dikenal dengan sebutan “profs”; dan (iii) aktivis, yaitu orang yang 

mempunyai kepedulian dengan masalah politik dalam istilah lain voluntary 

(sukarelawan) yang kemudian disebut “vols”. 

Apalagi ketika menjelang masa-masa Pemilu begitu riuhnya hiruk pikuk 

perpolitikan di negeri kita. Seolah tidak ada yang lain lagi isu di negara ini, 

walaupun ada namun nuansa politis sangat kental mengisi berbagai media. Begitu 

kuatnya aroma intrik dalam masa-masa tersebut. Jauh-jauh hari sudah banyak 

Parpol atau calon tertentu yang sudah berkampanye secara terselubung. Mereka 

mulai berebut simpati massa lewat pendekatan-pendekatan persuasif. Semuanya 

mendadak menjadi baik hati, dan perhatian terhadap rakyat. 

Menjelang Pemilu adalah masa saatnya kampanye di mana setiap Parpol 

atau calon melakukan pendekatan pada massa untuk menarik dukungan. Sebuah 

kampanye menurut Kotler dan Roberto (1989) adalah sebuah upaya yang 

diorganisasi oleh satu kelompok yang ditujukan untuk memberikan dampak 
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persuasif target sasaran agar bisa menerima, memodifikasi atau membuang ide, 

sikap dan perilaku tertentu.  

Kampanye dalam Pemilu pada dasarnya sebagai suatu ajang 

berlangsungnya proses komunikasi politik tertentu, yang sangat tinggi 

intensitasnya. Ini dikarenakan terutama dalam proses kampanye pemilu, interaksi 

politik berlangsung dalam tempo yang meningkat. Setiap peserta kampanye 

berusaha meyakinkan para pemberi suara atau konstituen, bahwa kelompok atau 

golongannya adalah calon-calon yang paling layak untuk memenangkan 

kedudukan. 

Seperti halnya Partai Nasdem yang melakukan kampanye ke berbagai 

daerah dengan mengumpulkan khalayak di salah satu titik untuk bisa memberikan 

pesan politik lewat retorika yang selalu ada dalam setiap kampanye di berbagai 

daerah. Tidak hanya itu, pidato politik Surya Paloh sebagai ketua umum Partai 

Nasdem selalu ada saat digelar kampanye akbar dan juga saat deklarasi Nasdem, 

juga disiarkan di Metro Tv secara utuh.   

Media dalam sebuah komunikasi politik mempunyai peranan yang sangat 

penting karena merupakan sebagai publisitas politik terhadap masyarakat luas. 

Tentunya dengan tujuan khalayak mengetahui agenda politik setelah itu simpati 

dan menjatuhkan pilihannya kepada partai tersebut. Siapapun komunikator atau 

aktivis politik akan berusaha untuk menguasai media. Tak heran, barang siapa 

yang telah menguasai media, maka dengan leluasa dapat menyampaikan tujuan 

politik kepada khalayak.  
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Semenjak kemajuan teknologi dan informasi yang revolusioner, media 

cetak maupun elektronik mengantarkan informasi kepada khalayak sangat efektif. 

Pemanfaatan media untuk mendongkrak popularitas sebenarnya telah mulai marak 

dan bebas sejak Pemilu 1999 dan semakin menguat di Pemilu 2004 hingga Pemilu 

2009. Data terakhir pasca Pemilu Legislatif 9 April 2009 dan menjelang Pilpres 

Juli 2009, total belanja iklan politik baik di media cetak maupun elektronik 

mencapai Rp. 1,06 Trilyun. Angka ini berdasar penelitian yang dilakukan AGB 

Nielsen Media Research untuk iklan politik di media pada kuartal pertama 2009 

(Januari-Maret). Jumlah tersebut meningkat tiga kali lipat dibanding total belanja 

iklan pada Pemilu 2004 (Magdalena; 2009) 

Apalagi dalam pertarungan Pemilu 2014 ini Surya Paloh dan Aburizal 

Bakrie adalah ketua umum partai politik sekaligus sebagai pemilik media, 

memuluskan niatnya untuk semakin dekat dengan khalayak. Segala kegiatan yang 

ada nuansa politik diangkat media bertujuan tak hanya sebagai sarana publisitas 

namun juga mempengaruhi khalayak untuk memilihnya. 

Saluran komunikasi adalah alat serta sarana yang memudahkan 

penyampaian pesan. Pesan disini bisa dalam bentuk lambang-lambang 

pembicaraan seperti kata, gambar, maupun tindakan. Atau bisa pula dengan 

melakukan kombinasi lambang hingga menghasilkan cerita, foto (still picture atau 

motion picture), juga pementasan drama. Alat yang dimaksud di sini tidak hanya 

berbicara sebatas pada media mekanis, teknik, dan sarana untuk saling bertukar 

lambang, namun manusia pun sesungguhnya bisa dijadikan sebagai saluran 

komunikasi. Jadi, lebih tepatnya saluran komunikasi itu adalah pengertian 
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bersama tentang siapa dapat berbicara kepada siapa, mengenai apa, dalam 

keadaan bagaimana, sejauh mana dapat dipercaya. Komunikator politik, siapapun 

ia dan apapun jabatannya, menjalani proses komunikasinya dengan mengalirkan 

pesan dari struktur formal dan non-formal menuju sasaran (komunikan) yang 

berada dalam berbagai lapisan masyarakat. 

Sedangkan, politik seperti komunikasi adalah proses dan seperti 

komunikasi politik melibatkan pembicaraan. Ini bukan pembicaraan dalam arti 

sempit seperti kata yang diucapkan, melainkan pembicaraan yang lebih inklusif, 

yang berarti segala cara orang bertukar simbol, kata-kata yang dituliskan dan 

diucapkan, gambar, gerakan, sikap tubuh, perangai dan pakaian. Ilmuwan politik 

Mark Roelofs menyatakan dengan cara sederhana, “politik adalah pembicaraan, 

atau lebih tepat kegiatan politik (berpolitik) adalah berbicara.“ ia menekankan 

bahwa politik tidak hanya pembicaraan, juga tidak semua pembicaraan adalah 

politik. Akan tetapi hakekat pengalaman politik dan bukan kondisi dasarnya, ialah 

bahwa kegiatan berkomunikasi antara orang-orang. 

Lebih tepatnya dikutip dari Meadow dalam Nimmo (2004) (Cangara; 

2014) juga membuat definisi bahwa “political communication refers to any 

exchange of symbols or messages that to a significant extent have been shaped by 

or have consequences for political system” . Meadow menekankan bahwa simbol-

simbol atau pesan yang disampaikan itu secara signifikan dibentuk atau memiliki 

konsekuensi terhadap sistem politik.  

Ketika televisi swasta dibangun pada tahun 1990an, ada beberapa kondisi 

yang terjadi masyarakat media. Pemerintahan Orde Baru yang sejak awal 
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melakukan upaya untuk melaksanakan pembangunan ekonomi melalui kekuasaan 

politik yang absolut, amat menyadari peran penting media. Seperti yang dikutip 

dari Ishadi (2014) selama 32 tahun kekuasaan Soeharto, media telah didesain 

untuk menjadi instrumen hegemoni.  

Dengan arus teknologi ini, media elektronik menjadi saluran utama untuk 

mempengaruhi pandangan masyarakat khususnya dalam masa kampanye Pemilu. 

Medium ini telah berkembang pesat seiring dengan perkembangan teknologi. Hal 

itu salah satunya disebabkan sudah banyaknya masyarakat yang memiliki televisi 

maupun radio, bahkan sebagian lagi sudah mampu menggunakan internet. Oleh 

karena itu banyak Partai maupun calon yang akan berkompetisi di Pemilu 

menggunakan sarana atau saluran kampanye melalui media elektronik khususnya 

televisi. 

Banyak sedikitnya penayangan yang berhubungan dengan transformasi 

ataupun sosialisasi visi dan misi dari sebuah Partai maupun calon yang 

dijagokannya akan sangat mempengaruhi penilaian masyarakat terhadapnya. 

Sebut saja Partai Nasdem yang ketua umumnya adalah pemilik media 

besar bertajuk Metro tv dan Media Indonesia, digunakan untuk memfasilitasi 

komunikasi politik partai dalam kancah pesta demokrasi. Sebagai partai politik 

modern Nasdem harus meninggalkan cara-cara konvensional dan transaksional. 

Para calon anggota legislatif partai itu tidak dipungut biaya sepeser pun. Partai 

malah menyiapkan logistik untuk kampanye para calegnya. Logistik itu bukan 

dalam bentuk uang, melainkan sarana kampanye bagi para kandidat 

(www.kompas.com). 
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Keberagaman sebagai Pelangi Indonesia menjadi ciri khas Partai Nasdem 

yang ditampilkan dalam sosok para calegnya yang umumnya berusia muda dan 

tokoh dari berbagai bidang. Ketokohan dan profesionalitas para caleg tersebut 

menjadi daya tarik untuk meraih dukungan masyarakat yang mulai apatis terhadap 

politik dan partai politik. 

Meski baru berusia 2 tahun, namun Partai Nasdem bisa melenggang dalam 

pertarungan politik di pemilu 2014. Sosok ketua umum tak lepas dari Partai 

Nasdem. Berangkat dari organisasi kemasyarakatan, Nasional Demokrat kini 

Partai Nasdem bergerak untuk perubahan. Mesin partai Nasdem tak lepas dari 

sang ketua umum Surya Paloh, yang selalu menjadi juru kampanye dan aktor di 

dalam Partai Nasdem.  

Disebutkan dalam penelitian Perdana (2012) bahwa Partai Nasdem 

merupakan sales oriented party dan banyak menggunakan pull political marketing 

dalam menyampaikan pesan politik mereka. Melihat fakta di Indonesia bahwa 

partai politik sangatlah lekat dengan figur ketokohan untuk dapat mengangkat 

elektabilitasnya. Dalam penelitian tersebut juga dibahas tentang Partai Demokrat 

yang mengangkat sosok Susilo Bambang Yudhoyono dengan keikutsertaannya 

selama dua kali dalam pemilu dengan kekuatan SBY.  

Sebagai pemilik media sekaligus ketua umum partai Nasdem Surya paloh 

berusaha menarik simpati khalayak melalui media televisi. Salah satunya yang 

menenonjol adalah pada saat Apel siaga Perubahan yang digelar pada hari 

minggu, 22 Februari 2014. Meski banyak kalangan, termasuk partai politik lain 
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menganggap Apel Siaga Nasdem adalah kegagalan, namun Partai Nasdem masih 

lantang untuk berorasi di depan khalayak.  

Juru Bicara Partai Demokrat Ruhut Sitompul menyinggung acara Partai 

Nasdem di Stadion Utama Gelora Bung Karno  tidak sesuai target. Direncanakan 

akan dihadiri oleh 180.000 orang namun kenyataannya hanya sekitar 30 ribu 

orang (www.tribunnews.com). Kenyataan bahwa simpatisan Partai Nasdem bisa 

terbantahkan, saat Apel perubahan Partai Nasdem disiarkan secara langsung dan 

diputar ulang di Metro Tv. Apel Perubahan Nasdem merupakan retorika Surya 

Paloh untuk menunjukkan kepada khalayak, partai Nasdem adalah Partai Modern 

yang merestorasi cita-cita bangsa Indonesia. Bila kondisi ini dimaknai oleh 

khalayak tentunya akan muncul suara dari khalayak. Konsistensi retorika yang 

muncul dari Surya Paloh bisa menjadi evaluasi bagi Partai Nasdem.  

Khalayak komunikasi politik dari Partai Nasdem akan lebih meluas 

dengan adanya siaran pada media televisi. Juru bicara atau juru kampannye partai 

Nasdem yang selalu menghadirkan Surya Paloh menjadikan pidato Surya paloh 

adalah senapan untuk Partai Nasdem.  

Sebagai Televisi berita dengan khalayak tipe A dan B (dalam skala 

Ekonomi), Metro Tv menjadi bagian penyiaran yang sesuai dengan target 

khalayak Partai Nasdem. Istilah baru dan bermakna yang sering dilontarkan oleh 

Surya Paloh pada pidato Nasdem, seolah sengaja diciptakan agar mendapat 

simpatisan yang spesifik dengan visi dan misi Partai Nasdem. 

Sebagai Partai baru Nasdem sudah memiliki suara lebih dari 5 persen, 

mengalahkan PKPI yang tidak bisa lolos, menjadikan Partai Nasdem bisa 
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diperhitungkan. Hingga kini Surya Paloh belum bisa melepaskan Partai Nasdem 

untuk bisa berjalan dan bertarung pada kancah Pemilu Legeslatif 9 April 2014. 

Bahkan pasca Apel Siaga Perubahan Nasdem yang menghadirkan pidato Surya 

paloh, di setiap Rapat umum terbuka atau kampanye terbuka  Partai Nasdem 

selaku menghadirkan Surya Paloh sebagai Juru Kampanye Nasional. 

Surya Paloh adalah salah satu tokoh politik nasional yang gencar 

menyuarakan gerakan perubahan, yang direpresentasikan dalam slogan Nasdem 

"Restorasi Indonesia." Surya Paloh yang bersama Sri Sultan Hamengkubuwono X 

mendirikan organisasi yang disebut dengan Nasdem. Sesaat setelah Nasdem lolos 

dalam verifikasi KPU untuk mengikuti pemilu 9 april 2014, nama Surya Paloh 

gencar dibicarakan oleh publik soal isu pencalonannya sebagai capres dalam 

pilpres 9 juli 2014. Namun kini kiprah Surya paloh masih sebatas ketua umum 

partai bukan kandidat calon Presiden yang santer dibicarakan. Surya Paloh 

merupakan tokoh yang banyak mengkritik pemerintahan sekarang karena 

dianggap gagal dalam memimpin bangsa sebesar Indonesia.  

Dalam berbagai kesempatan, Surya Paloh menyatakan bahwa Indonesia 

seharusnya merdeka dalam berbagai aspek, baik aspek ekonomi, aspek, sosial, dan 

aspek-aspek kehidupan berbangsa lainnya. Surya Paloh juga seorang pengusaha 

sukses, ditandai dengan berdirinya Metro Tv sebagai salah satu saluran televisi 

nasional yang banyak diminati oleh masyarakat, karena konten dan acara yang 

ditampilkan sangat berbobot, edukatif, dan jauh dari kesan abal-abal.  

Pengalamannya dalam partai Golkar, membuat politikus yang satu ini 

sudah kenyang makan strategi politik. Bahkan sebagai pemilik media, Surya 
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Paloh tentu saja mampu berkomunikasi dengan baik. Bukan hanya itu, dalam 

setiap pidatonya semangat perubahan dan kata-kata bertutur selalu digunakan 

untuk meraih simpati khalayak. 

 Bedasarkan uraian tersebut diatas, penulis tertarik untuk meneliti dan 

membahas mengenai komunikasi politik oleh pemilik media televisi dalam pidato 

potik yang berkaitan dengan gerakan partai. Penelitian ini akan menganalisis 

wacana pidato dengan memilih soundbite retorika politik sehingga bisa 

mengetahui pesan politik Surya Paloh, dengan judul penelitian: “Retorika Politik 

Surya Paloh”. 

1.2. Rumusan Masalah 

1. Apa makna pesan politik Surya Paloh yang tertuang dalam pidato 

politik partai Nasdem pada Apel Siaga Perubahan 2014? 

2. Bagaimana gaya retorika Surya Paloh yang tertuang dalam pidato 

politik Partai Nasdem pada Apel Siaga Perubahan 2014 yang disiarkan 

oleh Metro Tv? 

1.3.  Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui peran sebuah pidato dari figur yang menjadi ketua umum Partai 

Nasdem sekaligus pemilik Metro Tv. Selain itu peneliti juga ingin membaca pesan 

politik Partai Nasdem yang tertuang dalam pidato Surya paloh untuk mendapatkan 

suara di Pemilihan Umum Legeslatif tahun 2014.  

Dalam penelitian ini untuk mengetahui bagaimana gaya retorika baik 

verbal maupun non verbal yang digunakan oleh Surya Paloh dalam pidato 
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politiknya di Partai Nasdem. Komunikasi dalam media melalui pidato atau orasi 

politik akan memberikan gambaran tentang jalan politik seorang pemimpin partai 

politik. Peneliti akan mengartikulasikan jalan poltik yang kemudian bisa 

memunculkan perspektif baru dalam studi pidato politik. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan pada politisi yang  

menggunakan pidato untuk menyampaikan pesan politik kepada khalayak. Selain 

itu peneliti juga ingin memberikiran kontribusi bagi bidang studi media 

komunikasi yang seringkali digunakan untuk dunia politik dan seringkali tidak 

relevan dengan kenyataan yang muncul. Memberikan masukan pada mahasiswa 

yang akan menyusun penelitian terkait retorika politik. 
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