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Ringkasan Eksekutif 

 

Pasca reformasi, Indonesia telah mengadakan tiga kali pemilihan umum, yaitu di tahun 
1999, 2004, dan 2009. Dalam kurun waktu itu pula tampak terjadi pergeseran dalam 
komunikasi politik di mana kini terdapat sebuah kebutuhan besar pada saluran penyiaran 
dan media berbasis teknologi sebagai sarana kampanye politik. Tujuan penelitian ini adalah 
untuk mengkaji strategi komunikasi partai politik secara empiris, termasuk di dalamnya 
melihat aktor-aktor atau agen yang berperan dalam pembuatan serta pelaksanaan strategi 
komunikasi partai-partai ini. Secara khusus, penelitian ini akan mengulas dan 
mengidentifikasi isi iklan dan pemberitaan terkait partai politik di televisi di Indonesia, 
terutama kaitannya dengan politisasi media, serta implikasinya terhadap warga.  

Pokok-pokok hasil penelitian ini adalah berubahnya pola komunikasi  politik di Indonesia, 
yang berakibat pada luruhnya identifikasi masyarakat terhadap partai politik, dan semakin 
kentara-nya penggunaan media - khususnya televisi - sebagai salah satu kanal komunikasi 
dan kampanye utama partai politik. Secara ringkas, temuan-temuan utama penelitian ini 
disampaikan sebagai berikut.  

1. Penelitian ini menemukan bahwa media penyiaran, khususnya televisi telah 
menjadi saluran utama penyebaran informasi terkait partai politik. Hal ini diperkuat 
dengan adanya beberapa petinggi partai politik yang adalah juga pemilik 
perusahaan media. Hal ini jelas telah melanggar mandat frekuensi publik yang 
seharusnya digunakan untuk sebesar-besarnya kepentingan warga. Selain itu, 
strategi komunikasi partai politik Indonesia terlihat telah mengarah ke 
Amerikanisasi Kampanye Politik, di mana peran vital partai politik dalam proses 
perumusan dan diseminasi pesan politik untuk memengaruhi pemilih berpindah ke 
tangan konsultan yang umumnya non-partisan dan non-kader.  

2. Analisis terhadap strategi komunikasi partai politik memperlihatkan bahwa peran 
partai politik dalam proses penyusunan strategi komunikasi di televisi (khususnya 
iklan di televisi) mulai berpindah tangan pada konsultan, agensi, dan pihak luar 
partai politik. Strategi komunikasi seringkali disusun oleh konsultan yang ditunjuk 
oleh partai dan bukan oleh fungsi tertentu dari partai politik. Hal ini berimplikasi 
pada melemahnya institusionalisasi partai politik karena adanya fungsi-fungsi vital 
partai politik yang dikerjakan oleh pihak lain di luar organisasi partai tersebut. 
Meskipun pengurus parpol selalu melakukan evaluasi atas pelaksanaan strategi 
komunikasi partai, namun evaluasi ini lebih bersifat internal dan tidak 
dipublikasikan ke masyarakat luas. Temuan penelitian ini menunjukkan tidak ada 
korelasi positif antara banyaknya sebuah partai beriklan dengan tingkat 
elektabilitas partai yang bersangkutan. Strategi komunikasi partai politik saat ini 
masih ke penciptaan citra (image creation) dan belum memberikan pendidikan 
politik yang memadai bagi warga. Lebih jauh lagi, hampir seluruh publikasi partai 
politik masih menjadikan warga sebagai objek politik, bukan sebagai subjek yang 
berhak mendapatkan pendidikan politik yang lebih substansial. Pada umumnya, 
dalam publikasi yang dibuat, partai politik ingin menunjukkan bahwa mereka dekat 
dengan rakyat. 
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3. Terkait dengan para pemilik media yang juga adalah petinggi parpol, partai yang 
memiliki afiliasi dengan media secara signifikan mampu meningkatkan durasi 
tayangan iklannya di televisi. Sebagai contoh, di MNC Group (RCTI, Global TV, dan 
MNC TV) iklan Hanura dan Perindo muncul secara signifikan. Seperti diketahui, 
Hary Tanoesudibjo, pemilik MNC Group adalah juga calon wakil Presiden dari partai 
Hanura. Sama halnya dengan pemberitaan mengenai partai Golkar di grup Viva 
(tvOne dan ANTV) di mana Aburizal Bakrie adalah pemiliknya. Di grup Viva, 
seringkali ditemukan porsi pemberitaan partai Golkar yang jauh lebih banyak 
dibandingkan partai-partai politik lainnya. Sedangkan partai-partai lain yang tidak 
mempunyai afiliasi yang dekat dengan pemilik media, khususnya televisi, terlihat 
tidak banyak muncul. Jika pun ada, iklan-iklan parpol ini lebih ke iklan ucapan hari 
raya. Ada indikasi ketidakberimbangan porsi penayangan pemberitaan dan 
penayangan iklan parpol di televisi, terutama pada televisi yang terafiliasi dengan 
partai politik. 

4. Selain melalui publikasi resmi (iklan) dan pemberitaan, juga ditemukan indikasi 
bahwa parpol mulai melakukan penetrasi ke program-program hiburan, seperti 
terlihat di kasus Kuis Kebangsaan yang ditayangkan RCTI dan kuis Indonesia Cerdas 
yang ditayangkan Global TV. Beberapa kali, terlihat caleg dari Partai Hanura muncul 
dalam kuis-kuis tersebut dengan menyebutkan slogan Partai Hanura. Selain itu, 
figur-figur capres dan cawapres juga banyak muncul sebagai bintang iklan niaga 
bahkan menjadi figuran dalam sinetron. Meskipun terlihat jelas bahwa upaya ini 
dilakukan untuk mempopulerkan para figur parpol dan sebagai bentuk lain dari 
kampanye, namun hal ini sulit ditindak karena tidak mencantumkan berbagai 
kategori kampanye seperti diatur dalam Undang-Undang. 

5. Tiadanya aturan dan sanksi yang tegas dalam mengatur publikasi parpol di luar 
masa kampanye pemilu menjadi salah satu penyebab terjadinya penyimpangan-
penyimpangan dalam tata komunikasi parpol, terutama di televisi. Ketentuan yang 
ada terkesan ambigu, tidak operasional, dan multi-tafsir sehingga parpol 
mempunyai interpretasi masing-masing terhadap ketentuan tersebut. KPU, Bawaslu 
dan KPI juga tidak mempunyai kapasitas untuk memberikan sanksi tegas, bahkan 
terksesan gagap dalam menghadapi pelanggaran-pelanggaran kampanye yang 
banyak terjadi.  

6. Berubahnya moda strategi komunikasi partai politik, penggunaan televisi sebagai 
corong komunikasi partai secara masif dan lemahnya koordinasi antar lembaga 
regulator mempunyai implikasi yang cukup serius pada warga. Warga sebagai calon 
pemilih lebih dilihat sebagai ‗massa‘, bukan sebagai warga negara yang mempunyai 
hak pilih untuk dapat berkontribusi dalam pemilu. Parpol melakukan kampanye 
politik sedemikian rupa tanpa memberikan basis pendidikan politik pada warga, 
menempatkan warga sebagai kuantitas belaka.  

7. Menghadapi situasi seperti ini, penelitian ini mengusulkan beberapa rekomendasi 
yaitu: Membangun literasi publik terhadap media secara umum dan terhadap 
komunikasi politik secara khusus. Publik perlu mendapatkan pendidikan politik 
yang memadai dari parpol, khususnya melalui televisi. Meskipun ada elemen 
pendidikan politik yang terkandung dalam suatu iklan politik, namun pendidikan 
politik tidak dapat diperoleh hanya dalam 30 detik penayangan iklan di televisi. Pun, 
pemberitaan yang ada tidak cukup memadai dalam menyediakan pendidikan politik, 
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terlebih untuk menggugah daya berpikir kritis dari publik. Rekomendasi ini 
merupakan tantangan besar sebab publik sebagai konsumen media saat ini masih 
belum melek media, terlebih melek komunikasi politik. Diharapkan dengan 
menelurusi strategi komunikasi yang dipakai oleh parpol menjelang Pemilu 2014, 
publik akan lebih mengetahui serta memahami moda komunikasi (mode of 
communication) parpol di Indonesia: peta saluran dan strategi komunikasi yang 
digunakan, informasi apa yang dibuka untuk umum, serta memahami realitas yang 
tersembunyi di balik strategi tersebut. 

8. Rekomendasi lain adalah meningkatkan wewenang regulator, termasuk redefinisi 
kampanye dan kepastian hukum terkait dengan sistem pemilu dan kebijakan-
kebijakan yang mengatur kampanye di ruang publik, serta penggunaan media 
sebagai alat kampanye politik. Penyamaan perangkat kebijakan yang mengatur 
kampanye akan memudahkan koordinasi antar lembaga regulator dalam tata kelola 
komunikasi parpol di ruang publik. Pada akhirnya, masalah pengaturan tata 
komunikasi parpol tidak saja terbatas pada kurang tegasnya kebijakan yang ada, 
tetapi juga pada kredibilitas regulator dan kekuatan supremasi hukum. 

Iklim politik yang memanas menjelang Pemilihan Umum dan derasnya arus informasi 
terkait politik di televisi - bahkan sebelum masa kampanye – telah mengubah layar kaca 
menjadi ajang bagi para politisi untuk berkampanye secara masif. Terlebih lagi, para 
petinggi parpol yang juga pemilik televisi telah menggunakan frekuensi publik sebagai 
moda komunikasi partai mereka. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi 
yang melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya, khususnya yang terkait dengan 
politisasi media oleh para elit politik di Indonesia. Diharapkan penelitian ini juga dapat 
menjadi dasar untuk melakukan advokasi terkait pelanggaran yang dilakukan oleh 
pemilik media dalam penggunaan frekuensi publik untuk kepentingan politik pribadi.  
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1. 
Strategi Komunikasi Partai Politik di Indonesia: 

Sebuah Pengantar 
 

 

Yang namanya komitmen, berpolitik secara adil, secara setara, secara jujur, meskipun 
tidak ada aturan itu [komitmen] tetap mereka taati. Tapi kan tidak [ditaati]. Politik kita 
cenderung mengabaikan etika, mengedepankan karena misalnya ruang... wilayah abu-

abu... bukannya wilayah abu-abu itu dikuatkan sehingga tidak ada yang melanggar, 
justru sebaliknya [wilayah abu-abu] dimanfaatkan, meskipun secara sadar, secara 

logis, dan secara rasional apa yang mereka [parpol] lakukan itu pasti mereka sadari 
penuh bertujuan untuk menyiasati aturan dan bertujuan untuk berkampanye. 

(Titi Anggraini, Perludem, Wawancara, 02/12/2013) 

 

 

Menjelang pemilihan umum, adalah lazim bagi warga untuk melihat spanduk, iklan, dan 
berbagai macam jenis metode komunikasi yang dilakukan baik oleh partai politik (parpol) 
maupun oleh calon-calon anggota legislatif dan calon presiden. Moda komunikasi partai 
politik telah banyak berubah dan semakin luas merambah ruang publik, termasuk media 
massa. Partai politik dan para calon pemimpin semakin gemar beriklan terutama melalui 
media televisi. Alasannya sederhana, media televisi merupakan media yang paling banyak 
menjangkau masyarakat dan juga bersifat audio-visual. Secara samar-samar, publik 
sebenarnya sudah mengetahui bahwa ada segelintir pihak yang merasa gusar melihat 
media digunakan dan dimanipulasi oleh para aktor politik sebagai senjata meraih 
kekuasaan. Diskursus mengenai peran media sebagai pembentuk ―hidup bersama‖ pun 
makin pudar di tengah banyaknya diskusi hangat mengenai keterkaitan media dan kuasa 
tersebut. Meskipun tampak jelas, keterkaitan media sebagai sarana menuju kuasa 
sebenarnya tidak pernah mudah dijabarkan secara memadai, terlebih lagi dalam konteks 
Indonesia di mana Pemilu 2014 sudah di ambang mata.  

Hingga saat ini, belum ada peraturan yang cukup kuat mengatur iklan terkait partai politik 
di media. Lebih jauh lagi, kualitas kehidupan berdemokrasi di Indonesia tampak terancam 
akibat ulah partai politik yang seringkali dipertontonkan oleh para elitnya di berbagai 
media massa di tanah air. Akibatnya, hasil survei oleh berbagai institusi menunjukkan 
bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai politik tengah berada di titik nadir. 
Sebagai contoh, survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada bulan Februari 2012 
menunjukkan bahwa lebih dari separuh responden belum merasa mantap atau bahkan 
belum dapat menentukan partai pilihannya. Imbas dari situasi ini adalah semakin 
menurunnya tingkat partisipasi pemilih dalam tiap pemilu.1 

                                                        
1 Lihat Survei LSI: Warning untuk Partai Politik http://politik.kompasiana.com/2012/02/19/survey-lsi-warning-
buat-partai-politik-436708.html Terakhir diakses 21 Maret 2014 pukul 15:47 WIB 

http://politik.kompasiana.com/2012/02/19/survey-lsi-warning-buat-partai-politik-436708.html
http://politik.kompasiana.com/2012/02/19/survey-lsi-warning-buat-partai-politik-436708.html
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Dari data yang dikemukakan oleh Perludem, terlihat ada penurunan partisipasi pemilih di 
Pemilu. Pada tahun 1999, partisipasi pemilih berjumlah sekitar 92% dari total masyarakat 
yang mempunyai hak suara. Pada tahun 2004 jumlah ini menurun menjadi 84% dan kembali 
menurun di tahun 2009 menjadi hanya 71%.2 Sementara itu, jumlah pemilih yang terdaftar 
tapi tidak menggunakan hak pilihnya (lebih populer dengan sebutan golput) semakin 
mengalami peningkatan. Pada tahun 1999, jumlah golput diperkirakan sebesar 7,01%, 
meningkat menjadi 15,93% pada tahun 2004 dan meningkat lagi menjadi 29,01% pada tahun 
2009. 

 

Gambar 1.1 Tingkat Partisipasi Pemilih dan Tingkat Golput pada 3 Pemilu Terakhir 

Sumber: Diolah dari artikel di rumahpemilu.org 

Penurunan tingkat partisipasi pemilih dan meningkatnya golput tentu tidak muncul secara 
tiba-tiba. Media massa, khususnya televisi, terlihat lebih banyak menyajikan konflik politik 
antar elite partai politik dalam konteks politik sebagai hiburan (politainment) dibandingkan 
menyajikan dinamika politik dalam sebuah konteks pertarungan ide dan pendidikan 
politik. Kondisi ini diperparah dengan kenyataan adanya perselingkuhan antara media 
massa – yang sejatinya adalah pilar keempat dalam kehidupan berdemokrasi – dengan 
pemilik media yang beberapa di antaranya juga merupakan elite-elite partai politik 
(Nugroho et al., 2012a). Beberapa di antaranya adalah kelompok usaha Bakrie dengan TV 
One dan ANTV yang secara tidak langsung terafiliasi dengan Partai Golkar pimpinan 
Aburizal Bakrie; ada pula Surya Paloh, pemilik stasiun televisi Metro TV yang juga Ketua 
Umum Partai Nasional Demokrat (Nasdem); atau Hary Tanoesudibjo, pemilik kelompok 
usaha MNC yang juga diusung oleh Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) sebagai Calon Wakil 
Presiden (Cawapres) dan Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) di partai tersebut. Ada 
kecurigaan yang berkembang dengan kuat bahwa partai-partai yang terafiliasi secara tidak 
langsung dengan televisi-televisi tersebut memanfaatkan kuasa yang dimilikinya untuk 

                                                        
2 Lihat artikel “Waspadai Tren Turunnya Partisipasi Pemilih di Pemilu 2014” 
http://politik.news.viva.co.id/news/read/483276-waspadai-tren-turunnya-partisipasi-pemilih-di-pemilu-
2014 . Terakhir diakses pada tanggal 10 Maret 2014, pukul 13:10 WIB 
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mengintervensi ruang redaksi dan pemberitaan. Partai ataupun elite politik ini juga 
mempunyai berbagai keistimewaan seperti pemasangan iklan secara masif pada stasiun 
televisi. Akibatnya, alih-alih menjadi bagian dari sistem check and balances terhadap 
pelaksanaan kekuasaan di Indonesia, media massa – dalam hal ini televisi – berlaku 
layaknya corong partai yang menjadi bagian dari perebutan kekuasaan secara aktif.  

Tentunya penyalahgunaan kekuasaan oleh para pemilik televisi ini merupakan suatu 
bentuk pelanggaran yang bertentangan dengan kepentingan publik secara luas. Lebih 
lanjut, penyalahgunaan kekuasaan ini utamanya telah menyalahi kaidah yang telah 
ditetapkan dalam peraturan perundangan, khususnya Undang-undang (UU) No. 32/2002 
tentang Penyiaran, yang telah mengatur secara jelas bahwa penyiaran diarahkan untuk 
memberikan informasi yang benar, seimbang dan bertanggung jawab (Pasal 5 ayat (j)). 
Dengan demikian, penggunaan frekuensi publik (dalam hal ini frekuensi siar televisi) 
seharusnya diarahkan untuk memberikan infomasi yang benar, seimbang dan bertanggung 
jawab, bukan untuk semata menyiarkan kepentingan politik para pemilik televisi secara 
sepihak.  

Dalam konteks tersebut, maka fokus penelitian ini akan menyasar pada penggunaan televisi 
sebagai medium yang menyediakan informasi politik kepada masyarakat. Televisi dipilih 
semata-mata karena inilah saluran utama masyarakat dalam memperoleh informasi 
mengenai berbagai topik, termasuk isu-isu politik. Selain itu, seperti dijelaskan 
sebelumnya, televisi beroperasi menggunakan frekuensi milik publik yang seharusnya 
memberikan informasi yang seimbang dan bertanggung jawab, termasuk juga dalam hal 
informasi politik. Meskipun Internet berkembang dengan pesat, namun televisi masih 
menjadi sarana utama masyarakat untuk menerima berbagai informasi, termasuk 
perkembangan terkini di dunia politik di Indonesia.  

Sehubungan dengan akan diadakannya Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Presiden 
pada bulan April dan Juli 2014, penelitian ini menjadi penting untuk mengetahui seberapa 
jauh televisi digunakan untuk kepentingan politik para pemiliknya. Secara lebih spesifik, 
penelitian ini bertujuan untuk mengetahui saluran-saluran komunikasi dan strategi 
komunikasi parpol, bagaimana politisasi media dilakukan oleh para parpol dan apakah 
kaidah-kaidah yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan cukup 
memadai dalam mengawal proses demokrasi di Indonesia. Penelitian ini juga dilakukan 
untuk memahami logika politik dan proses kreatif yang terjadi di balik pembuatan sebuah 
iklan politik. Pemahaman logika dan proses kreatif menjadi penting karena dapat 
membantu peneliti dalam merumuskan rekomendasi kebijakan bagi pengaturan 
komunikasi partai politik di Indonesia. Terkait dengan politisasi media yang dilakukan oleh 
para elite politik, diharapkan hasil penelitian ini dapat mencegah terjadinya 
penyalahgunaan frekuensi publik yang mungkin terjadi akibat adanya perselingkuhan 
antara partai politik dan media televisi.  

 

1.1. Latar Belakang Penelitian 

Sejarah mencatat, lanskap media konvensional di Indonesia berubah drastis semenjak 
reformasi 1998. Sebelum 1998, hanya terdapat 279 perusahaan media cetak dan lima stasiun 
televisi swasta. Dan hanya dalam waktu kurang dari satu dekade, jumlah tersebut 
meningkat menjadi dua kali lipat untuk stasiun televisi swasta – di luar 20 TV lokal – dan 
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lipat tiga untuk media cetak (Laksmi dan Haryanto, 2007). Pertumbuhan yang luar biasa 
dalam media konvensional tersebut juga diikuti dengan perkembangan pesat dari Internet. 
Saat ini, di Indonesia tercatat ada lebih dari 63 juta pengguna Internet, 65 juta pengguna 
Facebook, 19,5 juta pengguna Twitter, dan tersedia lebih dari 5 juta blog.3 Angka tersebut 
setidaknya menunjukkan bahwa media di Indonesia semakin berperan besar dalam 
mempengaruhi hidup bersama, semakin krusial dan berpotensi sebagai alat pengeruk 
kuasa. Aneka kampanye dalam rupa wajah para peserta pemilu dan aneka pesan dalam 
beragam bentuk bahkan mulai mendominasi di layar kaca akhir-akhir ini. Gemuruh dalam 
ruang-ruang siber pun tidak ketinggalan ikut meramaikan kampanye.  

Pentingnya peran media ini dapat ditilik ke belakang pada momen kemenangan Susilo 
Bambang Yudhoyono (SBY) di Pemilu 2004 yang lalu. Kesuksesan SBY kala itu tidak 
dipungkiri sangat terpengaruh oleh citra yang dibentuk oleh media massa. Pamor dan 
popularitas SBY – ketika itu masih menjabat sebagai Menkopolkam (Menteri Koordinator 
Bidang Politik dan Keamanan) – menanjak pesat dalam media sehingga menguntungkan 
SBY yang kemudian terpilih menjadi Presiden. Selama 5 tahun awal masa pemerintahannya 
pun, popularitas SBY di media cenderung tinggi sehingga memudahkan langkahnya untuk 
kembali terpilih dalam Pemilu 2009. Pada tahun 2012, kisah indah ala SBY terulang saat 
pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta: Joko Widodo dan Basuki Tjahaja 
Purnama. Pada saat itu, media arus utama seperti televisi, radio, dan koran berlomba-lomba 
memuat berita yang terkait dengan pasangan tersebut. Hal sebaliknya terjadi pada 
petahana Fauzi Bowo yang mendapatkan pemberitaan relatif kurang menyenangkan di 
media. Kondisi ini berandil besar pada kemenangan Jokowi di pemilihan Gubernur Jakarta 
tahun 2012 karena media arus utama dan media sosial menjadikannya media darling. 

Munculnya kesadaran baru bahwa media memainkan peran besar ini kemudian mendorong 
para pelaku politik untuk memaksimalkan upaya beriklan lewat media. Media massa, 
khususnya televisi, tampak masih menjadi sarana utama untuk merebut hati para pemilih. 
Penetrasi TV yang mencapai angka 98% (BPS, 2013) menjadikan TV sebagai saluran utama 
untuk meraup suara pemilih pada Pemilu 2014, yang mencapai 186 juta suara (KPU, 2013). 
Dengan situasi seperti ini, partai politik yang memiliki kedekatan tertentu dengan stasiun-
stasiun TV cenderung akan memanfaatkan kesempatan yang mereka punya untuk meraih 
suara. Peran televisi sebagai medium utama bagi masyarakat untuk memperoleh berbagai 
informasi terutama informasi politik ditunjukkan oleh beberapa survei. Survei terbaru oleh 
Pol-Tracking Institute pada Januari 2014 menunjukkan bahwa 77,1% responden mengakses 
televisi setiap hari (Pol-Tracking, 2014b). Terkait dengan konteks politik, lebih dari 60 
persen responden menyatakan mendapatkan informasi mengenai partai politik dari media 
massa, termasuk di dalamnya televisi, radio dan koran (Pol-Tracking, 2014b). Dari media 
massa ini, sebanyak 46,96% responden menyatakan sumber informasi mengenai partai 
politik didapatkan dari pemberitaan, dan 22,27% responden memperoleh informasi tentang 
partai politik dari iklan (Pol-Tracking, 2014b).  

Dalam konteks inilah, strategi komunikasi para pelaku politik merupakan salah satu 
elemen kunci yang turut menentukan keberhasilan sebuah partai politik dalam 
memenangkan Pemilu. Strategi komunikasi yang tepat akan memudahkan sebuah partai 
                                                        
3 Lihat artikel “Kominfo: Pengguna Internet di Indonesia 63 juta orang” 
http://kominfo.go.id/index.php/content/detail/3415/Kominfo+%3A+Pengguna+Internet+di+Indonesia+63+Juta+Orang/0/b
erita_satker#.Ux1rb-eSweY. Terakhir diakses 10 Maret 2014, pukul 14:59 WIB, dan “Jumlah Blogger di Indonesia 
Capai 5 Juta Orang” http://www.tempo.co/read/news/2013/05/10/072479357/Jumlah-Blogger-di-Indonesia-
Capai-5-Juta-Orang. Terakhir diakses pada tanggal 10 Maret 2014 pukul 14:59 WIB. 

http://kominfo.go.id/index.php/content/detail/3415/Kominfo+%3A+Pengguna+Internet+di+Indonesia+63+Juta+Orang/0/berita_satker#.Ux1rb-eSweY
http://kominfo.go.id/index.php/content/detail/3415/Kominfo+%3A+Pengguna+Internet+di+Indonesia+63+Juta+Orang/0/berita_satker#.Ux1rb-eSweY
http://www.tempo.co/read/news/2013/05/10/072479357/Jumlah-Blogger-di-Indonesia-Capai-5-Juta-Orang
http://www.tempo.co/read/news/2013/05/10/072479357/Jumlah-Blogger-di-Indonesia-Capai-5-Juta-Orang
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dalam melakukan sosialisasi, kampanye, maupun pencitraan. Baik visi, ideologi, maupun 
program yang diusung harus didukung pula dengan komunikasi yang terstruktur dan 
terarah (tepat sasaran). Ketersediaan strategi komunikasi yang baik akan memudahkan 
parpol untuk berinteraksi dengan masyarakat, dan dalam jangka panjang juga akan 
membantu partai politik dalam mencapai komunikasi yang berkelanjutan (sustainable 
communication) bagi partainya. Dengan demikian, pentingnya komunikasi sebagai sebuah 
alat manajemen tidaklah dapat disangkal.  

Mempertimbangkan pendapat McQuail (2010), bahwa senantiasa terdapat hubungan akrab 
antara komunikasi massa dengan perilaku politik dalam jenis rezim apapun (p.289); sangat 
menarik untuk menelaah lebih dalam perihal corak perilaku partai politik dalam 
penggunaan sarana komunikasi massa menjelang Pemilu 2014. Lebih jauh, dengan 
menelurusi strategi komunikasi yang dipakai oleh parpol menjelang Pemilu 2014, publik 
akan lebih mengetahui serta memahami moda komunikasi (mode of communication) parpol 
di Indonesia: peta saluran dan strategi komunikasi yang digunakan, informasi apa yang 
dibuka untuk umum, serta memahami realitas yang tersembunyi di balik strategi tersebut.  

Strategi komunikasi ini juga ditentukan oleh kebijakan komunikasi, terutama kebijakan 
yang secara langsung mengatur komunikasi politik selama kampanye Pemilu. Kebijakan 
yang dimaksud adalah kebijakan yang secara langsung maupun tidak langsung 
menyinggung mengenai penggalangan dana partai, iklan kampanye, political broadcasts, dan 
kebebasan media. Dilihat dari kacamata calon pemilih/warga, tingkat literasi dan akses ke 
media turut menjadi pertimbangan parpol untuk memakai media tertentu dalam mencapai 
calon pemilih. Faktor-faktor itulah yang turut mempengaruhi perencanaan strategi 
komunikasi parpol, untuk menentukan agenda politik apa yang perlu diprioritaskan, 
kelompok/sektor apa yang perlu didekati, saluran/jenis media apa yang perlu dipakai, 
serta gambaran parpol seperti apa yang harus ditonjolkan.  

Lebih lanjut, studi ini ingin melihat strategi komunikasi partai-partai politik menjelang 
2014, khususnya bagaimana partai-partai politik menggunakan media – terutama televisi – 
dalam pemasaran informasi kepada publik. Televisi, sebagai media siar yang beroperasi 
menggunakan frekuensi milik publik, idealnya memberikan proporsi kampanye partai 
politik secara adil dan bertanggung jawab. Akan tetapi, keadaan ideal tersebut ditantang 
dan dipertanyakan ketika ada indikasi bahwa beberapa pemilik media yang juga adalah 
politisi menggunakan televisi sebagai alat kampanye parpol. Maka, sungguh menarik juga 
untuk sekali lagi menguji persepsi umum riset CIPG terdahulu, Pemetaan Industri Media di 
Indonesia (Nugroho et al., 2012a) di mana para pemilik media yang telah berafiliasi dengan 
kelompok politik tertentu menggunakan media sebagai sarana memengaruhi opini publik 
dan dengan demikian membahayakan hak warga bermedia.  

 

1.2. Tujuan Penelitian 

Ada tiga tujuan utama dari penelitian ini, yaitu: 

 Membedah strategi dan hambatan komunikasi partai politik, terutama strategi parpol 
dalam menggunakan media sebagai saluran komunikasi.  

 Mengidentifikasi isu-isu yang diusung oleh partai-partai politik dalam komunikasinya 
dengan publik – terutama melalui media televisi. Dengan mengetahui hal ini, 
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diharapkan dapat terlihat bagaimana partai politik melakukan manajemen informasi 
untuk publikasi, iklan, dan kampanye dan dapat terlihat politisasi media (jika terbukti 
ada) yang dilakukan oleh partai politik 

 Menunjukkan implikasi dari perubahan moda komunikasi parpol, dan implikasi dari 
politisasi media yang dilakukan oleh parpol di televisi.  

 

1.3. Pertanyaan dan Sistematika Penelitian 

Secara khusus, pertanyaan-pertanyaan yang akan berusaha dijawab dalam penelitian ini 
antara lain: 

1. Terkait dengan strategi komunikasi partai politik: apa peran partai politik, konsultan politik 
dan media dalam penyusunan program-program komunikasi partai politik  (pembuatan iklan, 
program-program televisi, dan lain sebagainya)? 

2. Terkait dengan kebijakan: kebijakan apa saja yang saat ini ada dan memengaruhi strategi 
komunikasi partai politik di Indonesia? Bagaimana/dengan cara apa? Sejauh mana efektivitas 
kebijakan ini dalam mengatur kampanye partai politik, khususnya yang dilakukan di televisi? 

3. Terkait dengan penggunaan media sebagai alat komunikasi politik: sejauh mana politisasi 
media - khususnya di televisi - dilakukan oleh partai politik dan apa implikasinya bagi pemilih dan 
bagi pendidikan politik publik di Indonesia? 

 

1.4. Sekilas Temuan Penelitian 

Dewasa ini, keberadaan media - baik media massa arus utama semacam televisi, media 
cetak, dan radio; media papan reklame (billboard); maupun adaptasi media baru berbasis 
Internet – telah sangat memengaruhi proses komunikasi politik. Tampaknya, terjadi 
pergeseran dalam komunikasi politik di mana kini terdapat sebuah kebutuhan besar pada 
saluran penyiaran dan media berbasis teknologi sebagai sarana kampanye politik, kendati 
tidak sama sekali menyingkirkan kampanye tradisional yang lebih bersifat lokal, berbasis 
kegiatan massa yang merangkul dan memobilisasi warga di level akar rumput.  

Strategi komunikasi partai politik saat ini pun banyak menggunakan media penyiaran, 
khususnya televisi, sebagai salah satu media utama dalam menyampaikan dan sebagai 
sarana untuk meningkatkan kedekatan dengan masyarakat. Meskipun begitu, dari 
penelitian ini terlihat bahwa iklan-iklan ataupun komunikasi partai politik di televisi saat 
ini masih berupa pengenalan citra parpol (image creation) dan belum mencapai tahap 
memberikan pendidikan politik bagi masyarakat. Lebih jauh, iklan-iklan yang ditampilkan 
oleh parpol tidak banyak menyentuh visi, misi, dan program parpol, serta cenderung 
menjadikan warga sebagai objek ‗pemasaran‘, bukan subjek/pemilih yang berhak untuk 
mendapatkan pendidikan politik. Penelitian ini juga menemukan adanya fungsi-fungsi vital 
yang sejatinya merupakan domain parpol, saat ini mulai diambil alih oleh kalangan 
profesional seperti konsultan politik ataupun agensi media. Gejala ini dapat disebut dengan 
―Amerikanisasi Kampanye‖ yaitu kampanye yang menggunakan tenaga profesional non-
partai/pihak ketiga di luar institusi partai, mengandalkan media massa dan lebih fokus 
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pada figur perseorangan (merujuk Negrine and Papathanassopoulos, 1996b, Doolan, 2009). 
Temuan ini memperkuat penelitian sebelumnya yang sudah pernah dilakukan oleh 
beberapa cendekiawan tentang kampanye politik pasca reformasi di Indonesia yang mulai 
menggunakan tenaga profesional di luar institusi partai (Ufen, 2010, Qodari, 2010, Danial, 
2009). 

Terkait dengan adanya beberapa pemilik media televisi yang juga petinggi parpol, dalam 
penelitian ini terlihat ada indikasi bahwa parpol yang terafiliasi dengan media televisi 
mendapatkan porsi beriklan yang lebih banyak dari parpol yang tidak terkait dengan 
pemilik media tersebut. Untuk partai-partai politik lainnya yang tidak terafiliasi dengan 
pemilik media, terlihat tidak banyak muncul di 10 stasiun televisi yang kami teliti. Pun jika 
ada, iklan yang muncul lebih banyak ke congratulation ads menjelang hari-hari raya. Selain 
melalui iklan resmi parpol dan pemberitaan, parpol dan capres juga banyak muncul di 
iklan-iklan niaga serta acara-acara hiburan. Televisi yang beroperasi menggunakan 
frekuensi publik digunakan oleh para pemiliknya untuk kepentingan politik pemilik.  

Semua hal ini membawa implikasi bahwa warga kurang mendapatkan pendidikan politik 
yang memadai dari partai politik. Iklan-iklan partai politik saat ini lebih fokus untuk 
meningkatkan popularitas partai dan/atau calon Presiden (capres), dan tidak banyak 
mengkomunikasikan visi misi partai politik itu sendiri. Karena menggunakan logika pasar, 
maka yang menjadi fokus utama adalah membuat iklan yang dapat menjangkau seluas 
mungkin masyarakat, terlepas dari visi misi dan identitas dari masing-masing parpol. 
Televisi sebagai media dengan jangkauan paling luas kemudian menjadi alat utama beriklan 
bagi parpol. Pemanfaatan frekuensi publik sebagai ‗corong‘ politik oleh para pemilik media 
telah mereduksi publik menjadi sekadar konsumen dan bukan konstituen yang perlu diberi 
pengetahuan memadai akan parpol/Capres dan Cawapres. 

Meskipun ada peraturan yang mengatur iklan dan partai politik, namun aturan-aturan 
yang ada saat ini terlihat ambigu, gagap dan multi-interpretasi. KPU dan Bawaslu terlihat 
gagap dalam mengeluarkan aturan terkait komunikasi/kampanye partai pra-pemilu. KPI, 
sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan untuk menegur para pemilik stasiun 
televisi pun seperti tidak sigap dalam menanggapi pelanggaran-pelanggaran yang 
dilakukan stasiun televisi terkait iklan parpol. Hasilnya, parpol dan pemilik media banyak 
memanfaatkan celah-celah hukum untuk dapat menggunakan televisi sebagai kampanye 
terselubung dan meningkatkan popularitas parpol. 

 

1.5. Sistematika Laporan Penelitian 

Struktur dari penelitian ini adalah sebagai berikut: di Bab 2, penelitan ini akan membahas 
beberapa kajian teoritis yang terkait dengan peranan televisi dalam strategi komunikasi 
partai politik modern. Selanjutnya akan dibahas metode penelitian yang digunakan dalam 
penelitian ini, termasuk metode coding yang digunakan untuk mempermudah dan 
mempertajam analisis penelitian ini. Setelah pembahasan metode, Bab 4 dari penelitian ini 
akan membahas secara singkat mengenai kampanye partai politik di Indonesia yang sudah 
dijalankan selama ini untuk memberikan konteks penelitian. Penelitian ini kemudian akan 
membahas strategi komunikasi politik yang dijalankan partai-partai politik, khususnya 
dalam konteks kampanye pemilu 2014 dan bagaimana warga ditempatkan dalam 
komunikasi politik parpol. Temuan dan analisis konten dari iklan parpol di televisi akan 
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dibahas di Bab 5, sementara Bab 6 akan membahas implikasi dari strategi komunikasi 
parpol, penggunaan televisi sebagai kanal komunikasi parpol, serta implikasinya bagi 
warga. Pada Bab 7, penelitian ini akan memberikan rekomendasi untuk para pengambil 
kebijakan juga untuk warga agar dapat berpartisipasi lebih aktif dalam demokrasi. 
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2. 
Memahami Kampanye Politik melalui Media: 

Beberapa Perspektif Teoritis 

 

 

Logikanya TV harus memberikan pembelajaran politik.Karena itu media yang paling 
terserap sekarang.Tetapi fakta riil di lapangan menunjukkan bahwa teman-teman 

media, apalagi 10 TV swasta sekarang, sudah bukan rahasia malah berafiliasi dengan 
orang-orang politik.Bahkan, si empunya itu juga berkecimpung di dunia politik.Ini 

yang menjadi keprihatinan teman-teman [media] komunitas. ... Sayangnya, pendidikan 
politik sekarang sudah tidak berimbang di media TV swasta.[Media TV swasta ini] 

tidak lagi mengedepankan pendidikan politik tetapi malah cenderung [mengusung] 
kepentingan politik masing-masing tokoh di balik media TV swasta itu. 

(Amron Risdianto, Media Komunitas Angkringan, wawancara, 29/11/2013) 

 

 

Sebagai Pilar Keempat4 (Carlyle, 1840, Schultz, 1998), media memainkan peranan yang 
penting sebagai locus bagi segenap warga negara untuk membangun upaya demokrasi yang 
sehat. Konsep itu tidaklah pertama-tama berbicara mengenai hakikat sebuah platform 
media, melainkan mengenai media sebagai medium yang memperantarai faktualitas 
individu-individu dan kemungkinan hidup bersama. Dalam hal ini pula, kehadiran media 
juga dimaksudkan untuk menjadi platform watchdog agar proses demokratis tidak dirugikan 
oleh para aktor politik. Perkembangan teknologi komunikasi di satu sisi memang 
menyediakan kemungkinan lebih besar bagi media agar semakin mampu menjalankan 
peran mediasi dengan efektif dan efisien. Namun di sisi lain juga menjadi moda-uji bagi 
media untuk setia menjalankan fungsinya. Kehadiran televisi, misalnya, di satu sisi 
memungkinkan media untuk hadir menjangkau lebih banyak orang dan mengundang 
orang untuk berpartisipasi lebih jauh. Namun, di lain sisi, penggunaan televisi untuk 
melulu tujuan politis merupakan penyelewengan terhadap fungsi sosial media. 

Dalam kacamata ini, tatkala media hadir sebagai sarana pengasah kemampuan 
berdeliberasi antar warga negara, kemungkinan Pemilu jatuh sebagai arena manipulasi 
massa akan berkurang. Namun, kemampuan berdeliberasi tentu harus diimbangi dengan 
informasi cukup. Parpol, dalam upaya menjangkau warga negara, kini giat menggunakan 
media massa. Adopsi penggunaan teknologi komunikasi canggih diyakini dapat membantu 
para aktor politik untuk mendekati kelompok publik tertentu secara tepat sasaran dan 
menjadikan komunikasi politik lebih berwarna dan kaya. Seiring dengan semakin 
intensifnya penggunaan metode komunikasi politik yang sangat mengandalkan media siar 
alih-alih tatap muka, maka fungsi parpol dalam kampanye pun mulai tergantikan oleh 

                                                        
4 Istilah ini dicetuskan pertama kali oleh Edmund Burke, seorang politisi Inggris, dalam debat parlemen pada 
1787. Peran media (dalam hal ini adalah media cetak) adalah menjadi perantara bagi apa yang publik idealkan 
sebagai hidup bersama dengan apa yang menjadi kepentingan wakil mereka di parlemen, yakni para tuan 
tanah. 
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tenaga-tenaga profesional - para manajer media, konsultan politik, serta ahli periklanan 
dan marketing– yang di dalam menjalankan kampanye menggunakan aneka metode 
pemasaran politik. 

Kampanye Pemilu dalam konteks ini berfungsi menciptakan pemilu yang demokratis 
sehingga kedua tujuan dari parpol maupun warga dapat menemukan titik temu.5 Oleh 
karena itu, kebutuhan untuk saling menerima dan memberi informasi politik yang cukup 
adalah mutlak untuk menjamin terciptanya interaksi yang berkualitas. Akan tetapi, tidak 
jarang terjadi dalam perlombaan mengamankan (securing) dan mempersuasi calon pemilih, 
parpol menjadi pihak yang dominan dan mengokupasi outlet media yang diakses warga. Jika 
demokratisasi adalah proses yang mensyaratkan kesetaraan di antara para agensi yang 
terlibat di dalamnya, maka kondisi ini tidak mencerminkan ideal yang diharapkan.  

Bab ini menjabarkan mengapa pemahaman mengenai ruang publik, makna politik, dan 
kampanye politik secara umum merupakan hal yang penting untuk memahami perubahan 
moda strategi komunikasi parpol secara umum serta strategi komunikasi parpol di televisi 
menjelang Pemilu 2014 secara khusus. 

 

2.1. Politik dan Ruang Publik: Antara Kuasa dan Partisipasi Warga Negara 

Dalam pemahaman awam, politik adalah ranah tentang tata cara/organisasi diri warga. 
Dalam kacamata ini, politik bukanlah soal manipulasi dan/atau penaklukan manusia satu 
atas yang lain maupun organisasi kepentingan privat semata, melainkan suatu tindakan 
pemberdayaan publik.6 Demikian, tindakan pemberdayaan publik ini wajib membuka pintu 
lebar-lebar bagi partisipasi setiap warga demi menggapai konsensus politik (Arendt, 1998). 
Atas dasar inilah, integrasi politis sebuah negara membutuhkan (dan wajib mengupayakan) 
komunikasi. Dalam pengertian Aristotelian, politik tidak lain adalah komunikasi. Politik 
tidak lain dan tidak bukan adalah upaya membuka kanal-kanal yang memungkinkan warga 
untuk berpartisipasi dalam mewujudkan bonum commune.7 Habermas (1984) 
mengembangkan pemikiran ini dengan menekankan pentingnya upaya membuka kanal-
kanal komunikasi antara pemerintah dengan yang diperintah. Upaya yang dimaksudkan 
oleh Habermas tentu tidak terbatas pada Pemilu saja, melainkan seluruh proses legislasi 
hukum sebuah Republik. Dengan mengembalikan politik ke dalam komunikasi8, maka 
‗demokrasi‘ semakin dapat mendekati arti normatifnya, yakni ―pemerintahan oleh yang 
diperintah‖. 

                                                        
5 Pemilu adalah sarana bagi warga untuk memilih wakil-wakil parpol yang mereka percaya untuk 
menyuarakan aspirasi bersama. Sementara itu, bagi parpol Pemilu adalah sarana untuk memperoleh 
dukungan dan legitimasi di parlemen dan pemerintahan. 
6 Bagi Arendt, penguasaan yang satu terhadap yang lain bukanlah politik; melainkan anti-politik. Demikian, 
pemikiran Arendt berseberangan dengan mereka yang memahami politik sebagai relasi antara yang berkuasa 
dan yang dikuasai. Baginya, politik tak dapat dipahami dalam kategori Herrschaft (dominasi), melainkan harus 
dalam kategori Freiheit (kebebasan). Kekuasaan, dengan demikian ada ketika warga berkumpul, bertindak, dan 
berbicara bersama untuk kepentingan bersama. Politik ist Freiheit. Lihat ARENDT, H. (1998) The Human 
Condition, 1998, University of Chicago Press. 
7 Hal ini senada dengan status warga negara menurut Aristoteles. Bagi Aristoteles, status warga negara 
didefinisikan berkat partisipasinya di dalam pengadilan dan pemerintahan. Lihat Aristoteles, Politik, 1261a 24. 
8 Yang dimaksud komunikasi di sini bukan sekadar komunikasi sehari-hari yang bersifat spontanitas, 
melainkan lebih ke suatu perwujudan argumentasi rasional. 



11 

Di dalam ideal negara hukum demokratis, memang aspirasi dan kehendak warga disalurkan 
melalui dalam ruang publik. Dalam gagasan Habermas (1984, 1989), aspirasi dan kehendak 
itu kemudian naik menuju ke sistem politik – yakni lembaga-lembaga parlementer – 
melalui prosedur-prosedur demokratis di mana aspirasi tersebut diputuskan dan 
diberlakukan secara legal. Melalui komunikasi antara ruang publik dan sistem politik ini, 
demokrasi dalam masyarakat majemuk dijalankan. Secara khusus, di dalam konsep ini, hak 
perwalian warga difasilitasi oleh Pemilu di mana melaluinya kedaulatan rakyat 
diinstusionalisasikan ke dalam sistem sebuah negara. 

Di dalam konteks modern, selain mekanisme pembagian kekuasaan (mengikuti gagasan 
Locke, 1980, Montesquieu, 1914 ) sebagaimana diasumsikan di atas – dalam wujud lembaga 
eksekutif, legislatif, dan yudikatif – pers dan media juga memiliki peran besar di dalam 
ruang publik. Fitrah media, meneruskan gagasan Habermas (1984, 1989), adalah salah satu 
pilar res publica. Bagi Habermas, media9 hadir sebagai penyedia ruang publik sekaligus 
pondasi bagi bangunan demokrasi dan keadaban masyarakat. Sebagai ruang publik yang 
menjembatani perjumpaan antara individu privat untuk mendiskusikan masalah-masalah 
yang menjadi isu bersama, maka ruang publik tidak pernah bersifat tunggal, melainkan 
jamak (Habermas, 1984). Adalah alamiah bahwa ruang publik mengakomodasi 
keberagaman dalam masyarakat, dapat diakses oleh semua orang dan memiliki otonomi 
yang dapat diganggu atau diklaim suatu entitas tertentu (Habermas, 1989).  

Melalui media, komunikasi antara ruang publik dan sistem politik dimungkinkan terjadi. 
Melalui fungsi kritis media pula, kekuasaan dapat ‗dijinakkan‘. Fungsi perantara oleh media 
ini sedemikian krusial mengingat betapa berbahaya jika salah satu pihak memiliki kuasa 
yang terlalu besar. Jika kekuatan massa menjadi terlalu besar sehingga sedemikian 
memaksa pihak legislatif, terjadilah anarkisme. Di sisi lain, jika pihak negara sedemikian 
dominan sehingga menekan individu, maka terjadilah totalitarianisme. 

Michel Foucault, seorang filsuf Perancis, pernah menilai bahwa filsafat politik tradisional 
cenderung berorientasi kepada persoalan legitimasi – bahwa kekuasaan adalah sesuatu 
yang dilegitimasikan secara metafisis kepada salah satu pihak (dalam hal ini adalah negara) 
sehingga memungkinkan negara menuntut setiap individu untuk patuh kepadanya. 
Foucault menolak gagasan ini. Menurut Foucault, kekuasaan tidak hanya dikuasai oleh 
negara. Bagi Foucault, kekuasaan ada di mana-mana, sebab kekuasaan adalah satu dimensi 
dari relasi. Di mana ada relasi, di sana terdapat kekuasaan (Kelly, 2009:38). 

Dalam pandangan Habermas (1989), kekuasaan pun tidak dimaknai secara sempit dalam 
kepemilikan oleh negara. Habermas memandang kuasa sebagai representasi nilai-nilai dan 
kehendak warga yang diekspresikan dalam diskursus di ruang publik. Artikulasi kehendak 
dan nilai-nilai dalam proses demokratis melalui kanal-kanal komunikasi dipercaya 
Habermas sebagai dasar bagi keseimbangan institusional. Demikian, kemampuan 
masyarakat sipil untuk menyediakan konten bagi calon tindakan negara melalui ranah 

                                                        
9 Berasal dari Bahasa Latin (kata tunggal, medium-ii) berarti sesuatu yang berada di tengah-tengah. Media 
dapat juga berarti sesuatu yang ―terlihat secara publik‖, ―milik publik‖ atau ―perantara‖; sehingga mengacu 
pada ruang yang dimiliki oleh publik – locus publicus. Dari pemahaman tersebut, esensi media tidak dapat 
dipisahkan dari keterhubungannya dengan ruang privat dan publik, yang acapkali problematis. Media 
memperarantarai kedua pihak untuk mencari kemungkinan (atau ketidakmungkinan) dalam kehidupan 
bersama. Bagian ini ditulis berbasarkan rangkuman presentasi Dr. B. Herry-Priyono, SJ., dalam pelatihan 
CREAME (Critical Research Methodology) CIPG di Yogyakarta pada 05/10/11. 
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publik adalah yang dapat memastikan demokrasi berjalan tegak serta menciptakan 
prasyarat bagi praktik kuasa yang legitim (Habermas, 1989). 

Gagasan Foucault mengenai kekuasaan maupun gagasan Habermas mengenai kanal-kanal 
komunikasi di atas sangatlah menarik untuk diterapkan dalam membaca proses pemilihan 
umum dalam negara demokratis. Pada proses pemilihan umum di negara-negara penganut 
sistem demokrasi, secara gamblang dikenal proses interaksi antara para pemilih dengan 
mereka yang dipilih – pada umumnya adalah representasi dari partai politik. Sementara 
pada ideal demokrasi diandaikan relasi di antara aktor politik tersebut adalah setara (lihat 
Tocqueville, 1835), pada kenyataannya terjadi kecenderungan ketimpangan relasi: antara 
partai politik, warga negara pada umumnya sebagai pemilih, dan/atau para elit di dalam 
partai politik itu sendiri. Dalam hal inilah, ketika berbicara perihal proses pemilihan umum, 
tidak bisa tidak pembicaraan pun secara tidak langsung terkait dengan konsep kekuasaan. 
Secara teoritis, dalam proses pemilihan umum para partai politik akan berlomba-lomba 
mengamankan (securing) dan mempersuasi calon pemilih dengan jalan memenuhi 
(captiving) outlet media yang diakses oleh calon pemilih (Bagchi, 2013, Mutz et al., 1999, 
Devlin, 1987). Media tertentu, di mana para calon pemilih mencari informasi akan menjadi 
lahan rebutan para parpol ini. Implikasinya adalah relasi parpol dengan pemilih tampak 
laksana ―patron-client‖, di mana jenis relasi ini diperantarai oleh media. Tentu saja, cara 
berpikir semacam ini berasumsi bahwa relasi kuasa selalu bersifat asimetris, bahwa patron 
lebih berkuasa daripada client. Namun, sebagaimana Foucault (Gordon, 1980:98) 
berpandangan bahwa kekuasaan tidak selalu terwujud dalam relasi antara pihak penindas 
terhadap yang tertindas serta menimbang bahwa proses demokra(tisa)si adalah proses 
yang mensyaratkan kesetaraan di antara para agensi yang terlibat di dalamnya, para 
pemilih (warga negara) juga memiliki daya melawan patron melalui media – untuk 
menggunakan atau tidak menggunakan. 

Kendati dalam sistem kuasa senantiasa terdapat dua kubu kuasa, namun pola dan cara 
berpikir yang ada saat ini terkesan tidak mengakomodasi dan/atau bahkan melihat para 
pemilih (warga negara) sebagai agensi yang juga memiliki daya. Kondisi ini semakin 
runyam ketika di dalam relasi parpol-calon pemilih yang tampak laksana ―patron-client‖, 
media jatuh hanya sebagai sarana legitimasi bagi patron dan bukan sebagai kanal 
komunikasi politis antar keduanya. Pada saat media kehilangan sifat publiknya itu, maka 
dia juga telah kehilangan raison d’etre (alasan keberadaan)-nya. Dan di dalam masyarakat 
yang beradab, kondisi ini merupakan sebuah tragedi. 

Setelah Herman dan Chomsky (1988) memberi rambu-rambu untuk selalu berhati-hati 
terhadap media karena rentan dimanipulasi dan digunakan oleh kelompok tertentu yang 
memiliki kekuasaan di atas kelompok lain (sebagaimana dikatakan Nugroho et al., 2012a, 
hal. 22), kini kita seakan diingatkan bahwa ranah politik dan media tidak sesederhana yang 
dibayangkan. Kendati harus diakui bahwa kemampuan media untuk menciptakan model 
partisipasi baru telah mendukung persebaran demokrasi ke seluruh penjuru dunia 
(Mansell, 2004, Castells, 2010), namun tetap harus dipertimbangkan pula dinamika 
problematika di dalamnya. Gejala terbaru mengindikasikan bahwa media semakin berperan 
besar dalam lomba merengkuh kuasa. Manuel Castells (2010) menangkap gejala ini sebagai 
tanda munculnya era baru berpolitik, di mana media adalah ruang yang harus direbut 
untuk menanamkan pengaruh dan kuasa. Implikasi dari hal ini adalah bahwa netralitas di 
dalam media adalah melulu ilusi (Bagdikian, 2004). 

Dalam konteks pemanfaatan media dalam keterkaitan dengan relasi kuasa, lebih lanjut 
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Castells menyebutkan: 

Media menentukan ruang relasi kekuasaan antar para aktor politik dan sosial yang saling bersaing. 
Oleh sebab itu, hampir semua aktor dan pesannya harus melalui media agar dapat mencapai 
tujuannya. Mereka harus menerima aturan keterlibatan media, bahasa media dan kepentingan 
media (Castells, 2009:194).

10
 

Gagasan Castells di atas sebenarnya secara tidak langsung menunjukkan bahwa dewasa ini, 
praktik meraih dan mempertahankan kuasa semakin tergantung oleh pemanfaatan dan 
penguasaan terhadap media. Dalam konteks ini, tidak heran jika media lagi-lagi menjadi 
wilayah yang diperebutkan dan dimanfaatkan para aktor politik untuk semakin gencar 
menyebarkan pesan-pesan mereka melalui. Dan memang, melalui aneka media – cetak, 
televisi, radio, dan akhir-akhir ini Internet – kini warga memiliki akses tanpa putus 
terhadap informasi politik dalam berbagai rupa: debat terbuka, isu terhangat, komedi 
sindiran (satire), talkshows, dan aneka jenis lain – dari pagi buta sampai larut malam.  

Dengan segala kemewahan tersebut, maka – meminjam gagasan Francis Bacon (1597), 
―pengetahuan adalah kuasa‖ (knowledge is power) – warga negara dimungkinkan untuk 
menjadi lebih paham tentang politik dan menjadi lebih berdaya sebagai warga. Dan 
memang tidak bisa dipungkiri bahwa kini media semakin memegang peran kunci di dalam 
sebuah masyarakat yang mencita-citakan partisipasi politik yang lebih baik. Dambaan ini 
hanya akan menjadi kenyataan ketika warga negara benar-benar menyadari dan 
memanfaatkan media sebagai locus untuk mengupayakan diskursus dan partisipasi politik 
yang sehat serta sejauh media mampu memegang karakter publiknya. Namun, apabila 
relasi asimetris ―patron-client‖ tanpa sadar menghinggapi (atau sengaja dilekatkan pada) 
warga negara sehingga menempatkan mereka pada posisi pasif, maka gagasan ―warga 
negara dan hak-haknya‖ akan menghilang. Yang kemudian akan terjadi adalah status 
warga negara turun menjadi sekadar penikmat media massa yang pasif, di mana mereka 
menerima kuantitas informasi yang sangat tinggi namun memiliki kualitas yang sangat 
rendah untuk turut berpartisipasi dalam membentuk opini dan membuat keputusan politis. 
Jika kondisi terakhir yang terjadi, maka gagasan akan ―warga negara dengan hak pilih 
demokratis‖ akan secara perlahan memudar dan berubah menjadi sekadar ―konsumen 
tanpa daya tawar kritis‖. 

 

2.2. Teori-teori Kampanye Politik11 

Kampanye komunikasi publik dapat didefinisikan sebagai serangkaian upaya komunikasi 
terarah untuk memberi informasi atau memengaruhi perilaku sejumlah besar khalayak, 
dengan menonjolkan susunan pesan yang dimediasi, dilakukan secara berkelanjutan pada 
periode tertentu demi mencapai tujuan tertentu (Rice and Atkin, 2009, Rogers and Storey, 
1987). Menjelang Pemilu, kampanye menjadi sarana para kandidat untuk 
mengkomunikasikan visinya dan menunjukkan kepemimpinan, kemampuan dan 
kekuatannya dalam berorganisasi (dibandingkan dengan kandidat/pesaing lain) kepada 

                                                        
10 The media constitute the space where power relationships are decided between competing political and 
social actors. Therefore, almost all actors and messages must go through the media in order to achieve their 
goals. They have to accept the rules of media engagement, the language of the media, and media interests 
CASTELLS, M. (2009) Communication Power, Oxford, Oxford University Press. 
11 Sebagian dari tulisan dalam sub-bab ini dikontribusikan oleh Klara Esti. 
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calon pemilih dengan tujuan mendapatkan suara mereka (Bagchi, 2013:13)12. Kampanye 
politik menjelang Pemilu dilakukan untuk mendorong massa agar mendukung 
pesan/ide/gagasan tertentu (Mutz et al., 1999) dengan tujuan spesifik meyakinkan calon 
pemilih agar memberikan suaranya kepada kandidat tertentu (Devlin, 1987). Dari sini 
kiranya jelas, kampanye politik melibatkan komunikasi persuasif.  

Menurut tujuannya, Charles U. Larson di dalam Persuasion: Reception and Responsibility (2009) 
membagi jenis kampanye persuasif ke dalam tiga model. Pertama, product-oriented campaign, 
yakni kampanye yang berorientasi pada produk dan bertujuan untuk mencari keuntungan 
finansial. Pada umumnya, model kampanye ini dilakukan dalam dunia bisnis. Kedua, person- 
or candidate-oriented campaign, yaitu kampanye yang berorientasi pada sosok tertentu, 
umumnya didorong oleh hasrat memperoleh kuasa politis. Model ini kerap disebut pula 
dengan kampanye politik (political campaign). Ketiga, idea- or ideologically-oriented campaign, 
yaitu kampanye yang berorientasi pada tujuan-tujuan yang bersifat khusus dan seringkali 
berdimensi perubahan sosial. Model ini disebut juga sebagai kampanye perubahan sosial 
(social change campaign). 

Dalam konteks Indonesia, terutama menyongsong Pemilu 2014, kampanye politik13 adalah 
hal yang lazim dijumpai dalam proses pertarungan politik suatu negara. Setiap aktor 
(peserta) politik dikatakan berhasil di dalam Pemilu jika hak masing-masing untuk 
menyampaikan visi, misi, dan program tanpa distorsi terpenuhi di dalam koridor ketentuan 
yang berlaku. Dengan pemanfaatan komunikasi politik untuk kampanye, setiap peserta 
dimungkinkan secara leluasa mencari dan menyaring segmen pemilih untuk mendapatkan 
jumlah suara yang ditargetkan. 

Dari sudut pandang warga negara dan demokratisasi, indikasi kesuksesan Pemilu dapat 
dilihat dari meningkatnya kesadaran berpolitik warga, termasuk di dalamnya adalah 
pengandaian akan pemilih yang melek informasi. Hanya dengan setiap warga negara yang 
berhak memberikan suaranya dapat mengetahui dan mengikuti setiap proses tahapan 
Pemilu dengan baik, maka pertimbangan untuk memberikan suara akan dapat diambil 
secara lebih matang. Tingkat kematangan dari aspirasi pemilih inilah yang tentunya 
menentukan kualitas Pemilu yang ada. 

Dari sudut pandang di atas dapatlah diduga bahwa tingkat keberhasilan Pemilu, baik dari 
apa yang diharapkan oleh peserta pemilu maupun oleh warga negara dipengaruhi sangat 
kuat oleh media. Dan kini, berkat perkembangan jurnalistik serta teknologi komunikasi, 
para warga negara di negara-negara penganut sistem demokrasi dapat semakin sering 
mengakses informasi mengenai politik dibanding era sebelumnya dalam sejarah umat 
manusia (McNair, 1998:49). Tentu saja, kondisi ini mengundang harapan sekaligus bahaya. 
Di satu sisi, kepercayaan ini berpotensi untuk meneguhkan media dalam memperjuangkan 
nilai-nilai luhur melayani kebutuhan publik, dalam menyediakan berita dan informasi yang 
dibutuhkan untuk membuat keputusan sebagai warga yang memiliki hak politik. Di lain 

                                                        
12 Oleh kalangan lain, selain dianggap sebagai aktivitas untuk mengaktifkan kecenderungan politik warga dan 
berpotensi membuka pemahaman awal tentang pilihan politik (Alvarez 1997; Coleman and Manna 2000; 
Finkel 1993; Gelman and King 1993; Simon 2002) kampanye juga dipandang sebagai penyaluran materi 
informasi mentah yang memungkinkan ideal demokrasi terjadi.  
13 Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 UU No.8/2012 meliputi pertemuan terbatas, 
pertemuan tatap muka, penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum, pemasangan alat peraga di 
tempat umum, iklan media massa cetak dan media massa elektronik, rapat umum, serta aneka kegiatan lain 
yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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sisi, situasi ini juga dimanfaatkan segelintir orang dan kelompok untuk memengaruhi 
media demi meraih tujuan politis mereka.  

 

2.2.1. Meningkatnya Peran Agensi-agensi dan Konsultan Politik 

Terlepas dari apakah di dalam mencapai tujuan politisnya seorang aktor politik mengikuti 
koridor etis atau tidak, tren yang berkembang menunjukkan bahwa desain serta 
pelaksanaan strategi media yang diusung bersandar pada para penasehat dan konsultan 
politik profesional (Kazin et al., 2011, Karlsen, 2010, Farrell et al., 2001, Kolodny, 2000, 
Luntz, 1988). Yang dimaksud dengan para penasehat dan konsultan profesional ini meliputi 
para pakar dalam humas politik (political public relations), pemasaran (marketing), pelobi 
(lobbyist), dan pakar periklanan yang mengatur proses-proses komunikatif yang hendak 
dilaksanakan. 

Kampanye politik di Indonesia tampaknya mengikuti kecenderungan di Amerika. Pada 
medio abad ke-20, fokus kampanye bukan lagi pada partai politik, melainkan pada kandidat 
perorangan (Kazin et al., 2011:55-59). Kampanye politik mulai difokuskan untuk pemasaran 
citra dan isu-isu yang dinilai penting oleh masing-masing kandidat (Farrell et al., 2001:12). 
Seiring dengan makin kompleksnya media komunikasi, para kandidat ini tidak lagi 
mengandalkan mesin politik partai untuk membantu mereka merancang da melaksanakan 
kampanye politik, melainkan menyewa tenaga profesional dengan berbagai spesialisasi, 
seperti public relations, lembaga survei atau riset, media relations, dan konsultan politik 
(Kolodny, 2000). Tentang relasi antara partai politik dengan konsultan profesional 
dikatakan oleh Luntz demikian, 

"The national parties have also learned that today's skilled proffesional consultants are essential to 
modern election-eering, and moreover, that the campaign techniques they provide have not 
destroyed the parties but have strenghtened them.” (Luntz, 1988:144) 

Pernyataan Luntz ini mengindikasikan bahwa partai politik dan konsultan profesional 
membentuk relasi saling menguntungkan. Diungkapkan oleh Bowler dan Farrell (2000), 
bahwa bentuk-bentuk kampanye modern yang melibatkan penggunaan berbagai perangkat 
teknologi komunikasi memang telah melampaui kapasitas institusional partai politik. Hal 
mana juga diungkapkan oleh Farrel, Kolodny, Medvic (2001), serta Karlsen (2010) yang 
menyatakan bahwa hadirnya konsultan politik profesional yang memiliki keahlian dalam 
penyusunan dan pelaksanaan kampanye/komunikasi politik cenderung memperkuat partai 
politik. Sementara di sisi lain, kebutuhan partai politik akan konsultan politik profesional 
membuka peluang bisnis tumbuhnya konsultan politik sebagai industri jasa tersendiri. 

 

2.2.2. Peran Medium Perantara (Alat), Pesan-pesan (Objek), dan Perspektif 
Penerima (Target) 

Seiring perkembangan pesat teknologi komunikasi media dalam aneka bidang kegiatan – 
mulai untuk keperluan hiburan dan rekreasi, membantu pekerjaan, mempererat kohesi 
komunitas, sampai pada pendidikan – berkembang keyakinan bahwa partisipasi sipil pun 
akan terbantu dengan adanya media. Dalam sebuah masyarakat demokratis, kehadiran 
media yang sehat dapat menyokong terjadinya ranah publik yang kritis dan inklusif 
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(Habermas, 1989, Benson, 2009). Dalam iklim tersebut, media dapat menjadi sarana bagi 
individu-individu melek informasi untuk terlibat dalam berdiskusi di hadapan publik. 

Secara khusus, pengaruh media juga semakin besar dalam domain politik. Tampaknya, 
penggunaan media sebagai sarana meraih kuasa juga semakin tidak dapat dielakkan. 
Manuel Castells mengungkapkan gejala ini demikian, 

Aneka pesan, organisasi, maupun para pemimpin yang tidak menunjukkan keberadaannya di 
media sama sekali tidak ada dalam benak publik. Oleh sebab itu, hanya mereka yang mampu 
meyakinkan warga akan pesan-pesannya-lah yang memiliki peluang memengaruhi keputusan. 
Keputusan itu adalah cara yang akan membawa mereka kepada akses terhadap posisi kekuasaan 
dalam negara dan/atau mempertahankan kuasanya atas lembaga-lembaga politis (Castells, 2009: 
194).

14
 

Pandangan Castells di atas menunjukkan media memainkan peran vital dalam menentukan 
apa yang eksis dalam benak khalayak. Oleh karena itu, mereka yang dapat menyampaikan 
pesannya kepada sejumlah besar warga, berpeluang memengaruhi pengambilan keputusan 
warga dengan cara tertentu yang mendukung kemungkinan mereka untuk memperoleh 
kursi kekuasaan atau melanggengkan kedudukan – dan dengan demikian juga kekuasaan - 
mereka dalam institusi politik.  

Sekitar dua dekade sebelumnya, John B. Thompson (1995:16) menulis bahwa kepemilikan 
atas sarana penyebaran informasi dan komunikasi merupakan suatu bentuk kekuasaan 
dalam ranah simbolik (symbolic power). Industri media sebagai salah satu pemilik symbolic 
power15, mempunyai kapasitas untuk turut campur dalam suatu rangkaian peristiwa, 
memengaruhi tindakan seseorang, bahkan menciptakan suatu peristiwa melalui produksi 
dan transmisi bentuk-bentuk simbolik (gambar, suara, tulisan) tertentu (Thompson, 
1995:16-17). Dari sini jelas bahwa media massa dapat memengaruhi cara berpikir khalayak 
mengenai isu tertentu (McCombs and Shaw, 1972). Menurut Iyengar dan Kinder (1987:63), 
media massa memengaruhi standar yang digunakan publik untuk menilai pemerintah, 
kebijakan, dan pejabat publik. Isu-isu politik yang paling menonjol atau mudah diingat 
kembali oleh publik cenderung lebih kuat memengaruhi persepsi publik terhadap 
aktor/figur politik tertentu (Scheufele, 2000). 

Alih-alih berupaya merangkul khalayak luas, para perancang kampanye biasanya 
mengidentifikasi kelompok tertentu dari keseluruhan populasi. Demikian, perancangan 
kampanye dimulai dengan penilaian situasiuntuk menentukan peluang dan hambatan serta 
mengidentifikasi perubahan perilaku macam apa yang diharapkan dari kelompok khalayak 
tertentu (Atkin and Salmon, 2010, Dervin and Foreman-Wernet, 2012), misalnya 
berdasarkan karakter demografis, predisposisi, personality traits, dan konteks sosial. Hal ini 
memberi dua keuntungan strategis. Pertama, efisiensi kampanye dapat ditingkatkan 
apabila kelompok khalayak diprioritaskan menurut reseptivitas mereka terhadap 
informasi/pengaruh luar. Kedua, efektivitas kampanye dapat ditingkatkan apabila isi, 

                                                        
14 Messages, organizations, and leaders who do not have a presence in the media do not exist in the publik 
mind. Therefore, only those who can convey their messages to the citizens at large have the chance to 
influence their decisions in ways that lead to their own access to power positions in the state and/or maintain 
their hold over political institutions (Castells, 2009:194). 
15 Di samping industri media, Thompson juga memasukkan institusi agama dan institusi pendidikan sebagai 
pemilik symbolic power. Selain symbolic power, ada pula economic power (kepemilikan atas sumber daya material 
dan finansial), political power (kepemilikan atas wewenang/otoritas), dan coercive power (kepemilikan atas 
kekuatan fisik dan persenjataan, biasanya militer). 
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kemasan, gaya, dan saluran penyampaian pesan dirancang sesuai kondisi kelompok 
tertentu. 

Persuasi dalam kampanye komunikasi publik biasanya menggunakan mekanisme basic 
expectancy-value: orang dirangsang untuk percaya bahwa dengan melakukan hal tertentu, ia 
akan memperoleh imbalan berupa pemenuhan keinginannya (Atkin and Rice, 2012:7, Lupia, 
1994, Kahneman et al., 1982). Oleh karena itu, pesan dalam kampanye dirancang dengan 
memerhatikan lima unsur penentu kualitas pesan, yaitu; (1) unsur kredibilitas, berupa 
trustworthiness dan kompetensi sumber/penyampai pesan, juga dengan ditunjukkannya 
bukti-bukti pendukung yang meyakinkan; (2) kemasan, penyampaian substansi pesan 
dalam kemasan yang menarik cenderung menggugah khalayak sasaran untuk terlibat; (3) 
substansi dan relevansi materi, pemilihan materi dan perangkat komunikasi hendaknya 
relevan dengan khalayak sasaran, sehingga khalayak merasa bahwa sikap atau perilaku 
yang dianjurkan cocok dengan situasi dan kebutuhan mereka; (4) kemudahan untuk 
dipahami, pesan yang disampaikan sebaiknya sederhana dan jelas dengan detail 
secukupnya sehingga mudah dipahami oleh khalayak; dan (5) motivational incentives, berisi 
gambaran ―imbalan‖ yang akan diperoleh khalayak apabila mereka melakukan pesan yang 
disampaikan (Atkin and Rice, 2012:7-8). 

Kampanye menjelang Pemilu mengandalkan intensitas16. Dalam hal ini, diseminasi pesan, 
yang mencakup volume, level repetisi, penempatan (the prominence of placement), durasi, 
dan momentum penayangan iklan kampanye politik merupakan faktor penting yang 
memengaruhi pembentukan persepsi khalayak (Atkin and Rice, 2012:10-11). Iklan 
kampanye dalam volume, level repetisi, penempatan yang tepat, dan durasi penanyangan 
yang cukup membantu pembentukan persepsi publik/khalayak tentang seberapa 
pentingnya suatu isu/masalah – dan dengan demikian juga seberapa layak isu/masalah 
tersebut diperhatikan. Sementara itu, momentum berkenaan dengan timing. Dalam masa 
jelang Pemilu, ada saat-saat tertentu ketika khalayak benar-benar menaruh perhatian atau 
aktif mencari informasi (Scheufele, 2000, Brady et al., 2004). Momentum penayangan yang 
tepat dapat meningkatkan pemahaman publik/khalayak atas relevansi isu/masalah yang 
diangkat dalam kampanye dengan realitas yang saat ini dihadapi publik (Atkin and Rice, 
2012). 

Televisi (TV) dinilai sebagai sarana terbaik dan paling efektif – meski juga paling mahal – 
untuk menggaet para (calon) pemilih, karena jangkauan televisi yang luas dengan beragam 
pemirsa (Brady et al., 2004). Ketika sejumlah spot TV tertentu dibeli untuk penayangan 
iklan kampanye politik, hal yang umumnya dijadikan pertimbangan adalah jangkauan iklan 
(siapa dan berapa banyak orang yang akan menonton iklan tersebut), tingkat diseminasi, 
dan biaya pemasangan iklan (Moore, 2009, Berkovitz, 1996). Di sini, TV sebagai teknologi 
dan media komunikasi mengalami komodifikasi, eksploitasi komersial di mana bentuk-
bentuk simbolik (gambar, suara, tulisan) menjadi komoditas yang diperjualbelikan dalam 
pasar, dan kepemilikan atasnya memungkinkan kontrol terhadap produksi, reproduksi, dan 
transmisi informasi (Thompson, 1995:20-21). Kandidat atau partai politik yang memiliki 
sumber daya ekonomi (economic power) dapat memanfaatkan media untuk membantu 
pencapaian keinginannya (Thompson, 1995). Iklan kampanye politik di TV adalah titik di 
                                                        
16 Brady, Johnston, dan Sides melihat bahwa intensitas berkaitan namun berbeda dengan daya saing 
(competitiveness). Suatu Pemilu dikatakan kompetitif apabila hasil akhirnya tak tertebak. Sementara intensitas 
kampanye dicirikan oleh gencarnya kegiatan kampanye oleh kandidat/partai politik tertentu, terlepas dari 
peluang mereka untuk memenangkan Pemilu. Kampanye dengan intensitas tinggi tidak serta-merta 
melahirkan Pemilu yang kompetitif. 
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mana media tak lagi semata sebentuk symbolic power, namun juga arena pertemuan 
kekuatan ekonomi dan politik. Dalam terang yang sama, kita dapat memahami gagasan 
Croteau dan Hoynes (1997) yang menyatakan bahwa ―konglomerat media berpotensi 
menghalangi proses politik dalam demokrasi yang bebas dengan menggunakan media 
mereka untuk mempromosikan kandidat dan kebijakan politik, membelokkan berita, dan 
menyerang lawan politik‖17. 

Relasi antara partai politik, media, dan warga dapat digambarkan dalam model sebagai 
berikut. 

Team Title

Diskusi Publik

Saatnya memilih

+

Tagline
Isu 

penting!

Sosok 

pemimpin 

karismatik 

+
Unsur 

simbolik 

pendukung

+

Pengemasan dengan Logika Pemasaran

Visi Misi Partai

Ideologi Partai

Program Kerja 

Partai

Kaderisasi/ 

Regenerasi

Aktivitas di 

Akar Rumput

Struktur 

Organisasi

Pidato/Orasi 

Politik

Rapat Internal 

Partai

Kandidat

Rapat 

Eksternal

Team Title

 

Gambar 2.1 Relasi Partai Politik – Media – Publik 

Sumber: Penulis 

Gambar di atas mau menunjukkan bahwa media, secara khusus televisi, memainkan peran 
vital dalam menjembatani (sebagai perantara) partai politik dengan warga. Informasi yang 
diperoleh warga melalui televisi memungkinkan lahirnya diskusi antarwarga. Pada 
gilirannya, interaksi antara dua ruang ini membentuk preferensi seseorang, pada mana ia 
menjatuhkan pilihan. Namun demikian, perlu disadari bahwa informasi yang terpampang 
di televisi bukanlah informasi penuh-utuh. Strategi komunikasi partai politik saat ini 
cenderung menonjolkan figur atau sosok pemimpin tertentu. Dilengkapi dengan tagline dan 
unsur simbolik pendukung (seperti gambar, suara, tulisan), tampillah satu sosok 
mengemukakan isu tertentu yang dinilai penting bagi kehidupan bangsa ini. Pada titik ini, 
dinamika partai politik dengan beragam corak ideologi, visi, misi, dan segala aktivitasnya 
tereduksi. Demikian, pengulangan tagline, pengangkatan isu tertentu, dan penggunaan 
unsur simbolik pendukungnya adalah pengemasan tokoh partai politik tertentu dengan 

                                                        
17 Large media conglomerates pose the potential for intervening in the political process of free democracies 
by using their media holdings to promote political candidates and polities, skewing news and attacking 
opponents (David Croteau dan William Hoynes, 1997:48). 
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logika pemasaran. Pada akhirnya, terpaan iklan maupun pemberitaan tentang tokoh atau 
partai politik tertentu bertujuan untuk menjaring suara warga dalam Pemilu.  

Terkait efek kampanye, penelitian terdahulu oleh Charles Atkins dan Gary Heald (1976) 
menunjukkan bahwa kampanye di media penyiaran yang didesain dengan baik dengan 
pembiyaan cukup dapat 1) meningkatkan pengetahuan pemilih mengenai kandidat 
tertentu dan sikap/posisi kandidat tersebut terkait suatu isu, 2) mengangkat dan 
memberikan penekanan terhadap isu dan/atau atribut tertentu sehingga pemilih 
menjadikannya sebagai bahan pertimbangan dalam kriteria pengambilan keputusannya, 3) 
menghasilkan citra positif bagi kandidat tertentu, 4) merangsang ketertarikan pemilih 
terhadap kampanye, dan 5) mempertajam polarisasi penilaian atas kandidat tertentu. 
Penelitian yang dilakukan oleh Freedman, Franz dan Goldstein (Freedman et al., 2004) 
memperlihatkan bahwa pemilih yang memperoleh informasi melalui iklan kampanye 
menunjukkan peningkatan ketertarikan pada masa pra-pemilu. Penelitian ini juga melihat 
bahwa paparan (exposure) iklan kampanye dapat meningkatkan atau menurunkan tingkat 
kedisukaan (like-dislike) calon pemilih terhadap kandidat presiden, meski tidak ditemukan 
adanya dampak yang signifikan terhadap kandidat anggota parlemen. Temuan terpenting 
dari penelitian ini adalah bahwa secara agregat paparan iklan kampanye dapat mendorong 
peningkatan ketertarikan masyarakat untuk ikut memilih dalam pemilu. Penelitian ini 
mematahkan argumen bahwa iklan kampanye berkontribusi terhadap rendahnya 
partisipasi dan pengetahuan pemilih. Penelitian Freedman, Franz, dan Goldstein 
menunjukkan ada alasan-alasan teoritis yang masuk akal bahwa iklan kampanye yang kaya 
informasi dan mengandung konten emosional berpotensi menjadikan masyarakat atau 
pemilih lebih tertarik untuk memberikan perhatian lebih (attentive), mendapatkan 
informasi yang lebih, dan berpartisipasi pemilu. 

Beberapa kajian terkait kampanye politik di Indonesia dilakukan oleh Danial (2009), Ufen 
(2010), dan Qodari (2010). Ketiga studi tersebut menemukan bahwa memang telah terjadi 
‗Amerikanisasi‘ atau modernisasi kampanye politik di Indonesia, khususnya merujuk pada 
pemilu 2009. Studi-studi tersebut menunjukkan bahwa era profesionalisasi politik, di mana 
beberapa fungsi vital parpol diambil alih oleh tenaga-tenaga profesional, telah dimulai 
dalam kampanye-kampanye politik yang dilakukan di Indonesia. Adapunpemanfaatan 
media televisi dalam pelaksanaan kampanye di Indonesia, telah disinggung pula dalam 
sebuah studi yang dilakukan oleh Institut Studi Arus Informasi (ISAI, 2004). Studi tersebut 
melihat bagaimana televisi memberitakan Pemilihan Umum pada tahun 2004 dan 
menunjukkan betapa kebijakan redaksi di newsroom televisi mengalami politisasi.  

 

2.3. Regulasi yang Mengatur Kampanye Politik: Untuk Kepentingan Siapa? 

Kebijakan publik adalah hal-hal dan/atau tindakan yang diadopsi dan diimplementasikan 
oleh agen publik, seperti pemerintah (Parsons, 1995). Kebijakan berperan sangat penting 
dalam upaya membentuk hidup bersama kita. Hidup bersama yang sehat hanya dapat 
diwujudkan jika kebijakan yang ada selalu terarah kepada kebaikan bersama (bonum 
commune), yang dirumuskan secara deliberatif melalui ranah publik. 

Dalam konteks kampanye politik di Indonesia, setidaknya ada dua gugus kebijakan yang 
saling terkait satu sama lain, yakni gugus kebijakan media serta gugus kebijakan seputar 
penyelenggaraan pemilu. Di dalam negara hukum demokratis, kedua gugus ini diperlukan 
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untuk menjamin hak perwalian warga tersalur melalui komunikasi dan prosedur-prosedur 
demokratis (meneruskan alur pemikiran Habermas, 1989).  

 

2.3.1.  Gugus Kebijakan Media di Indonesia 

Kajian mengenai sejarah kebijakan media di Indonesia (Nugroho et al., 2012b) 
menunjukkan bahwa kebijakan terkait media berdinamika pada dua kebijakan utama, yaitu 
Undang-Undang Penyiaran No.32 (2002) dan Undang-Undang Pers No.40 (1999). Kehadiran 
dua Undang-Undang buah Reformasi ini seakan mengakomodasi kebutuhan akan sarana 
pendorong iklim demokrasi yang lebih sehat. Media yang dapat dipercaya, terbuka serta 
independen tentu sangat diperlukan dalam upaya demokratisasi sistem politik dan sistem 
sosial. 

Catatan lebih perlu diberikan untuk regulasi pada bidang penyiaran. Berbeda dengan media 
cetak, regulasi menyangkut penyiaran diatur lebih ketat kerena tiga alasan pokok (Rianto 
et al., 2012). Alasan pertama adalah karena media penyiaran menggunakan ranah publik 
(public domain). Kedua, spektrum frekuensi itu terbatas (scarcity theory). Ketiga, media 
penyiaran menembus ruang keluarga tanpa diundang (pervasive presence theory). Tiga alasan 
utama ini yang membuat tata kelola seputar penyiaran tidak bisa disamakan begitu saja 
dengan tatakelola industri bidang lain.  

Dua kebijakan utama terkait media tersebut memang telah memberikan arah normatif 
yang harus dijadikan pegangan, baik oleh para pelaku media maupun non-media. Kendati 
demikian, kehadiran dua kebijakan pelengkap dari kebijakan utama tersebut – Peraturan 
Pemerintah (PP) 50/2005 mengenai penyiaran swasta18 dan UU 11/2008 mengenai 
Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)19 – terkadang justru kerap mengaburkan arah 
normatif yang dimandatkan oleh kedua kebijakan utama tersebut.  

Di samping kebijakan-kebijakan yang secara langsung dimaksudkan untuk mengatur 
media, masih ada sejumlah kebijakan yang berpengaruh terhadap sektor media di 
Indonesia. Tabel berikut – kendati tidak dimaksudkan untuk memberikan daftar lengkap – 
bermaksud untuk mengidentifikasi kebijakan yang secara relatif mempunyai signifikansi 
terhadap media di Indonesia. 

  

                                                        
18 Sejak disahkan pada 2005 sebagai akibat diberlakukannya keputusan MK terhadap UU Penyiaran, PP ini 
sangat berpengaruh dalam dinamika media di Indonesia yang pada tahun-tahun belakangan ini didominasi 
oleh kelompok media swasta, baik dalam hal konten maupun infrastruktur. Sebagian kalangan menilai isi PP 
ini berlawanan dengan sejumlah poin dalam UU Penyiaran. Lihat NUGROHO, Y., SIREGAR, M. F. & LAKSMI, S. 
(2012b) Mapping Media Policy in Indonesia. Engaging Media, Empowering Society: Assessing media policy and 
governance in Indonesia through the lens of citizens’ rights. Jakarta, Centre for Innovation Policy and Governance, 
HIVOS Regional Office Southeast Asia, Ford Foundation Indonesia. 
19 Merupakan UU pertama yang mengatur transaksi dan lalu lintas di dunia siber. UU ini memuat sejumlah 
pasal kontroversial, antara lain Pasal 27 yang memicu sejumlah kasus ternama tentang dugaan pencemaran 
nama baik – dua di antaranya adalah kasus ―Prita Mulyasari vs Rumah Sakit OMNI‖ dan ―Benhan vs 
Misbakhun‖.  
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Tabel 2-1 Kebijakan Media di Indonesia 

No Kebijakan Konten/Isu 
1 UU Hak Asasi Manusia No. 39/1999  Menjamin hak-hak atas media dan 

informasi 
2 UU Telekomunikasi No. 36/1999 Penghapusan monopoli Telkom 
3 UU Pers No. 40/1999 Kebebasan pers, Dewan Pers 
4 UU Penyiaran No. 32/2002 Siaran Berjaringan, KPI 
5 PP No. 49/2005 Aktivitas penyiaran asing 
6 PP No. 50/2005 Penyiaran swasta 
7 PP No. 51/2005 Penyiaran komunitas 
8 PP No. 52/2005 Penyiaran berlangganan 
9 UU ITE No.11/2008 Transaksi elektronik, pencemaran 

nama baik 
10 UU Keterbukaan Informasi Publik 

No.14/2008 
Akses publik terhadap informasi 

11 RUU Konvergensi (dikeluarkan sebagai 
revisi atas UU Telekomunikasi pada Januari 
2012) 

Konvergensi media 

Sumber: Nugroho et al.(2012b) 

Walaupun secara normatif, dua kebijakan utama seputar media (UU Pers No. 40/1999 dan 
UU Penyiaran No. 32/2002) telah berada di jalur yang tepat untuk menjamin prasyarat 
dasar bagi warga negara untuk menjalankan kebebasan berekspresi dan berpendapat, akan 
tetapi implementasi kebijakan media dalam arti luas memiliki kisah yang 
berbeda.Kebijakan media gagal meregulasi media sebagai sebuah industri (Nugroho et al., 
2012b). Tidak ada kebijakan yang secara khusus mempertimbangkan aspek komersial 
industri media dan mengatur aktivitasnya sehingga industri media disamakan begitu saja 
dengan industri lain, terlepas ada hak publik yang melekat padanya dalam wujud spektrum 
frekuensi. Para pembuat kebijakan dan pemerintah pun gagal mengatur batasan yang tegas 
antara monopoli dan oligopoli.20 Hal-hal inilah yang kemudian rentan disalahgunakan. 
Media massa yang menggunakan frekuensi publik dipergunakan layaknya properti privat, 
dimanfaatkan demi keuntungan pribadi.  

Walaupun barangkali terlalu dini untuk menyebutkan bahwa kebijakan media kurang 
berhasil memastikan sifat keterbukaan publik dari media, namun jelas bahwa kebijakan 
media adalah benteng akhir dari usaha menjaga karakter publik dari media (Nugroho et al., 
2012b). 

 

2.3.2. Gugus Kebijakan Pemilu 

Untuk menjamin penyelenggaraan pemilu yang selaras dengan prinsip dan asas demokrasi, 
diperlukan serangkaian peraturan perundang-undangan. Dalam konteks Indonesia, 
                                                        
20 Kendati UU Penyiaran No. 32/2002 telah memuat sejumlah batasan (Pasal 18) dan melarang kepemilikan 
silang, namun Peraturan Pemerintah No. 50/2005 gagal mendukung kebijakan tersebut. Lihat NUGROHO, Y., 
SIREGAR, M. F. & LAKSMI, S. (2012b) Mapping Media Policy in Indonesia. Engaging Media, Empowering Society: 
Assessing media policy and governance in Indonesia through the lens of citizens’ rights. Jakarta, Centre for Innovation 
Policy and Governance, HIVOS Regional Office Southeast Asia, Ford Foundation Indonesia. 
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peraturan itu diperlukan untuk menjamin pemilu berlangsung dalam koridor nilai LUBER: 
Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, serta menjunjung kejujuran dan keadilan. Mekanisme 
penyelenggaraan pemilu di Indonesia pada era Orde Baru dapat dikatakan tidak bebas dari 
asas LUBER karena terjadi sejumlah intervensi yang mengerdilkan semangat demokrasi. 
Namun, pasca-Reformasi terjadi sejumlah regulasi pemilu mengalami perbaikan, termasuk 
di dalamnya terkait dengan kampanye.21 

Sejak dilaksanakan pertama kali pada 1955, tatanan rujukan hukum terkait 
penyelenggaraan Pemilu telahbanyak mengalami perubahan. Sebelum era Reformasi, 
perubahan banyak terjadi pada level Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan atas 
undang-undang. Namun sejak dimulainya era Reformasi, undang-undang tentang Pemilu 
senantiasa mengalami pergantian pada setiap periode pelaksanaannya. Dengan sistem yang 
belum baku dan berpotensi terus berubah, salah satu cara untuk memahami aturan main 
proses Pemilu Indonesia adalah dengan mencermati gugus peraturan terbaru. Adapun 
gugus peraturan yang dapat dijadikan pegangan untuk Pemilu biasanya diatur dalam 
sebuah paket peraturan yang dibuat oleh pemerintah bersama DPR – yang dikenal dengan 
Paket UU bidang Politik.22 

Secara umum kebijakan terkait Pemilu dan penyelenggaraannya, sebagaimana kebijakan 
yang lain, diatur secara hierarkis di dalam 3 level: konstitusi atau undang-undang dasar, 
undang-undang, dan peraturan pelaksanaan. Pada tingkat pertama, konstitusi menetapkan 
lembaga negara yang para pejabatnya dipilih melalui proses Pemilu, menetapkan asas dan 
prinsip penyelenggaraan Pemilu serta memberi mandat kepada lembaga penyelenggara 
untuk melaksanakan Pemilu. Pada tingkat kedua, UU menetapkan tujuan Pemilu, 
penggunaan sistem pemilihan, tata cara pelaksanaan, serta memberi jaminan agar 
peraturan yang ada dijalankan. Pada tingkat ketiga, peraturan teknis memberikan prosedur 
serta rambu-rambu teknis penyelenggaraan Pemilu.  

Dalam tataran pertama, UUD 1945 Pasal 22(E) yang berbunyi memberi penegasan mengenai 
penyelenggaraan Pemilu. Hal ini dapat ditunjukkan dari bunyi pasal tersebut, 

Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, 
tetap, dan mandiri. KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun berkaitan dengan pelaksanaan 
tugas dan wewenangnya. 

Pada level undang-undang, Paket UU bidang Politik menjadi pegangan untuk 
penyelenggaraan. Sementara pada level peraturan pelaksanaan, peraturan-peraturan KPU 
bersama badan/lembaga terkait menjadi rujukan untuk penyelenggaran Pemilu dan hal-hal 
terkait lainnya. Tabel 2-2 di bawah ini menunjukkan Paket UU bidang Politik bersama 
sejumlah peraturan pelaksana Pemilu yang pada tulisan ini dibuat masih menjadi rujukan – 
kendati tidak dimaksudkan untuk memberikan daftar lengkap. 

                                                        
21 Sejak Mahkamah Konstitusi berdiri pada 2004, beberapa UU Pemilu telah mengalami judicial review sehingga 
kemudian mempengaruhi proses maupun penyelenggaraan pemilu pada periode setelahnya.  
22 Mengingat penyelenggaraan Pemilu yang memang tidak dapat berdiri sendiri, melainkan terikat dengan 
lembaga atau kegiatan kenegaraan lain. Demikian, keberadaan UU Pemilu pun terkait dengan UU lain: UU 
partai politik, UU lembaga yang pejabatnya dipilih melalui Pemilu, UU lembaga negara yang ikut terlibat 
dalam menentukan hasil Pemilu, dan UU pemerintahan daerah khusus yang mengatur pemilihan kepala 
daerahnya secara khusus pula. 
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Tabel 2-2 Kebijakan seputar Pemilu di Indonesia 

No Kebijakan Konten/Isu 
1 UU Pemerintahan Daerah No. 12/2008 

(sebagai perubahan atas UU Pemerintahan 
Daerah No. 32/2004) 

Pemerintahan Daerah, Pemilukada 

2 UU Partai Politik No. 2/2011 (sebagai 
perubahan atas UU Partai Politik No.2/2008) 

Partai Politik, Pendidikan politik 

3 UU Penyelenggara Pemilu No. 15/2011  Tugas KPU, Bawaslu, dan Panitia 
Penyelenggara tingkat daerah 

4 UU Pemilu Legislatif No. 8/2012  Tentang tahapan Pemilu anggota DPR-
DPD-DPRD, Kampanye 

5 UU Pemilu Presiden dan Wapres No. 48/2008  
6 UU No. 27/2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan 

DPRD 
 

7 PKPU No.15/2013 (sebagai perubahan atas 
PKPU No. 1/2013) 

Pedoman pelaksanaan kampanye 
Pemilu anggota DPR-DPD-DPRD 

8 PKPU No. 21/2013 (sebagai perubahan 
keenam atas PKPU No. 7/2012) 

Mengenai tahapan, program, dan 
jadwal penyelenggaraan Pemilu 
Legislatif 

Sumber: Penulis, dari berbagai sumber  

Dalam kaitan dengan tumbuhnya minat menggunakan TV sebagai kanal utama penayangan 
iklan kampanye politik – termasuk kemungkinan kandidat atau partai politik 
mengeksploitasi media untuk mencapai tujuan (Thompson, 1995, Croteau and Hoynes, 
1997) – sejumlah perundangan yang dibuat di atas berfungsi tidak hanya sebagai penjamin 
kegiatan Pemilu terlaksana dengan baik. Secara tidak langsung, sejumlah perundangan 
tersebut juga diharapkan mampu memastikan sifat kepublikan media serta 
mempertahankan media sebagai pilar keempat demokrasi. Adapun, secara spesifik 
ketentuan yang mengatur penggunaan media siar ini dirumuskan di dalam UU No. 8 tahun 
2012 dan peraturan-peraturan turunannya. 

Kebijakan-kebijakan seputar Pemilu, secara normatif telah berada di koridor yang benar 
dalam upaya memastikan metode pokok demokrasi ini dijalankan secara teliti. Akan tetapi, 
kebijakan yang ada gagal dalam menyediakan definisi yang jelas dan operasional mengenai 
iklan kampanye politik sehingga berpotensi menurunkan kualitas Pemilu. Tatanan rujukan 
hukum terkait penyelenggaraan Pemilu juga belum baku, senantiasa berubah pada setiap 
periode pelaksanaan Pemilu. Belum stabilnya sistem ini tentu tidak sehat, mengundang 
pihak-pihak yang memang mencari keuntungan untuk terus memainkannya.  

Pada akhirnya, problem dalam mengontrol ranah ini tidak semata terbatas pada kurangnya 
kebijakan, tetapi juga lemahnya koordinasi antar lembaga regulator serta rapuhnya 
supremasi hukum – sehingga memudahkan para pelanggar untuk terus berkelit. 

 

2.4. Kuasa Warga Negara: Partisipasi Aktif sebagai Dasar 

Dalam gagasan yang dimulai oleh Rousseau (1913), demokrasi adalah partisipasi politis 
warga negara untuk menentukan dirinya. Konsep ini dikenal dengan nama ―kedaulatan 
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rakyat‖. Maka tidak salah jika disebut demokrasi dimulai dari warga negara.Dalam terang 
itu, Arnstein (1969) mengungkapkan bahwa sejak lama, partisipasi warga negara dalam 
pemerintahan telah disadari sebagai landasan demokrasi. Partisipasi warga negara itu 
sendiri tidak lain merupakan sebuah redistribusi kuasa yang memampukan semua warga – 
termasuk yang kurang mampu dan yang mengalami eksklusi politik dan ekonomi – terlibat 
dalam deliberasi membentuk masa depan bersama (Arnstein, 1969).  

Di dalam negara hukum demokratis, Pemilu merupakan mekanisme sekaligus sarana untuk 
menjamin bahwa kekuasaan negara merupakan hasil mandat warga negara. Melalui 
Pemilu, hak perwalian (representasi) setiap warga negara terakomodasi. Melalui Pemilu 
pula, sistem negara menjadi legitim karena individu warga negara secara kolektif 
membentuk kedaulatan rakyat sebagai ciri khas dari legitimasi demokratis. Bagi setiap 
individu warga negara, tindakan memberikan suara dalam Pemilu adalah wujud aktualisasi 
moral virtue sebagai anggota res publica, sebuah ungkapan perwujudan diri kolektif 
(collective self-determination). 

Berkaca pada gagasan tersebut, masyarakat demokratis yang sejati bersandar pada publik 
yang melek informasi dan secara sadar mampu membuat pilihan-pilihan politis. Memberi 
informasi yang cukup pada warga mengenai pilihan-pilihan dan tanggung jawab mereka 
adalah langkah penting awal menuju partisipasi warga yang legitim (Arnstein, 1969:5). 
Demikian, akses pada infromasi tidak hanya hak dasar dari warga negara, melainkan juga 
merupakan persyaratan terbentuknya demokrasi itu sendiri (Joseph, 2005).  

Dalam hal ini, media memainkan peranan yang penting sebagai locus bagi segenap warga 
negara untuk membangun upaya demokrasi yang sehat. Dalam perspektif ini pula, ketika 
media mampu hadir sebagai sarana untuk mengasah kemampuan berdeliberasi antar warga 
negara, maka kecenderungan Pemilu menjadi arena manipulassi massa akan berkurang. 
Pada momen ketika warga negara sungguh memahami aneka rancangan program, visi, 
serta misi caleg dan parpol yang akan mereka pilih, maka proses penentuan hidup bersama 
berada dalam koridor yang diharapkan. Dalam sisi ini, kampanye melalui media massa 
menjadi salah satu sarana bagi parpol untuk mengenalkan diri kepada warga. Penggunaan 
teknologi komunikasi yang tepat dapat membantu para aktor politik untuk mendekati 
kelompok publik tertentu secara tepat sasaran. Pembelajaran dari kasus Obama yang 
berkampanye menggunakan media sosial berbasis Internet, misalnya, telah membantunya 
dalam merangkul berbagai pihak. Dalam hal ini, teknologi telah turut membantu 
komunikasi politik menjadi lebih berwarna dan lebih kaya. 

Kendati demikian, perbincangan mengenai rancangan strategi komunikasi politik ini tidak 
boleh serta merta menjadi satu-satunya materi bahasan mengenai kampanye. Upaya untuk 
mengedukasi warga serta meningkatkan peran aktif mereka dalam komunikasi politik tidak 
dapat dinihilkan begitu saja. Memenuhi outlet media dengan aneka kampanye, tanpa 
berkontribusi pada pemberdayaan politik warga tidak hanya menciderai semangat sejati 
demokrasi, melainkan juga merupakan tindakan membodohi warga negara. Pemberdayaan 
politik warga secara sederhana tampak apa yang ditampilkan secara audio dan/atau visual 
dalam media siar: apakah yang ditampilkan memancing audiens untuk saling berdiskusi, 
menghargai individu pemirsa sebagai pihak yang kritis sehingga menyajikan secara 
komprehensif dan penuh makna, atau malah mempersepsi individu pemirsa sebagai pihak 
yang pasif, mudah percaya, dan kekanak-kanakan – dan demikian cukup melontarkan 
slogan-slogan kampanye yang hampa. Perspektif dan kepentingan warga mutlak 
dipertimbangkan untuk mencegah kecenderungan konstituen diperlakukan sebagai 
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sekadar massa pemilih yang mendegradasi warga sebagai kuantitas/angka belaka. 

Dalam konteks inilah, tatkala ruang publik melulu dicecar oleh pesan politik parpol dan 
politisi serta menjadi sebatas etalase aneka jenis kampanye, upaya membangun demokrasi 
yang sehat sebenarnya juga tengah digoyang. Dalam kondisi ini, alih-alih hadir sebagai 
ruang deliberasi dan diskursus bagi warga negara, derajat media telah turun menjadi 
sekadar alat kuasa. Demikian, dengan cara yang sama media telah memperlakukan 
individu-individu sebagai ‗massa‘ alih-alih sebagai warga negara yang bermartabat. Di sini, 
ada relasi kuasa tertentu yang didesakkan (imposed upon) ke warga negara – sebagai 
komunikan – sehingga tidak menempatkan mereka berdiri tidak sejajar dengan pihak 
pemberi informasi. 

Barangkali, saat ini kita memang sedang memetik hasil kebijakan floating mass selama Orde 
Baru. Pada masa itu, warga dibuat takut berpolitik. Kini, tatkala politik tidak lagi 
menakutkan, partai-partai politik dan segelintir pihak malah terkesan melecehkannya. 
Warga dianggap tidak mengerti politik sehingga cukup diberi slogan-slogan kampanye 
yang hampa. Janji akan pemberdayaan seakan janji kosong jika menganggap bahwa sebuah 
iklan politik 30 detik di televisi dapat meningkatkan kadar kualitas pendidikan politik 
masyarakat secara signifikan. Adalah hampir mustahil dalam waktu sangat pendek mampu 
menyampaikan pesan pendidikan politik yang mampu menggugah daya berpikir kritis 
warga.  

 

2.5. Memberdayakan Konstituen, Menjaga Cita-cita Hidup Bersama 

Media hadir sebagai elemen kunci dalam perkembangan masyarakat untuk menyediakan 
ruang agar warga dapat berinteraksi dan terlibat dalam perkara-perkara publik: ranah 
publik (Habermas, 1987, Habermas, 1984). Dalam konteks demokrasi muda seperti 
Indonesia, jelas bahwa media memegang peran pokok, yaitu sebagai ―Pilar Keempat‖ 
(Carlyle, 1840, Schultz, 1998: 49). 

Kendati berkat perkembangan teknologi komunikasi, para warga negara di negara-negara 
penganut sistem demokrasi dapat semakin sering mengakses informasi politik (McNair, 
1998:49), penyelewengan terhadap fungsi sosial media untuk tujuan politis juga semakin 
menjadi. Larangan untuk menggunakan media di luar masa kampanye yang sah pun tidak 
jarang diabaikan. Setiap peserta Pemilu berlomba-lomba menyampaikan visi, misi, dan 
program melalui aneka media. Televisi sebagai media utama tidak luput dari sasaran 
pemanfaatan ini. Televisi, karena sifat jangkauan dan efisiensinya, dipergunakan untuk 
mencari dan menyaring segmen pemilih guna mendapatkan jumlah suara yang 
ditargetkan. Terhadap hal ini, televisi sebagai teknologi dan media komunikasi telah 
mengalami eksploitasi komersial di mana bentuk-bentuk simbolik (gambar, suara, tulisan) 
menjadi komoditas yang diperjualbelikan dalam pasar, dan kepemilikan atasnya 
memungkinkan kontrol terhadap produksi, reproduksi, dan transmisi informasi 
(Thompson, 1995:20-21). Partai-partai politik yang memiliki keuntungan sumber daya 
ekonomi dapat menggunakan media ini untuk mempermudah pencapaian tujuan.  

Situasi-situasi macam ini tentu saja sangat berbahaya, tidak hanya bagi proses 
demokratisasi, tetapi juga pemenuhan hak warga – baik dalam arti politis maupun dalam 
kehidupan sehari-hari. Hal ini menghambat pemenuhan hak warga karena mereka 
kehilangan ruang di mana mereka dapat berpartisipasi dalam penentuan kebijakan dan 
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wacana-wacana yang berkaitan dengan kehidupan mereka. Okupasi kanal televisi oleh 
partai-partai politik telah menciderai akses informasi warga, padahal akses informasi ini 
adalah hal pokok untuk penentuan diri, demi partisipasi sosial dan politik, dan demi 
pembangunan (Samassekou, 2006). Itu sebabnya okupasi terhadap media ini juga 
menyiratkan sebuah halangan serius bagi proses pembelaan hak asasi manusia, bagi 
demokrasi, dan bagi pembangunan.  

Riset ini bertujuan untuk menawarkan pemahaman strategi komunikasi partai politik 
dalam menyalurkan pesan politik mereka melalui televisi – media yang menggunakan 
frekuensi publik. Hal ini belum banyak dibahas sebelumnya. Lebih lanjut, kajian ini juga 
bermaksud untuk melihat sejauh terjadi silang sengkarut kebijakan dan penyalahgunaan 
frekuensi publik untuk kepentingan politis segelintir pihak menjelang Pemilu 2014. Kami 
berharap studi ini tidak hanya menawarkan sesuatu yang berbeda, tetapi juga memperkaya 
khasanah studi dan secara bersama-sama mendorong demokratisasi yang semakin 
berkualitas. 

Selanjutnya kami akan menjabarkan garis besar metodologi yang digunakan sebelum 
menyampaikan temuan-temuan dari penelitian ini. 
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3. 
Mencermati Strategi Komunikasi Parpol: 

Metode dan Data 

 

 

Nah tapi kalau pertanyaannya bagaimana kemudian konsultan politik membuat 
perumusan strategi komunikasi, menurut saya biar bagaimanapun konsultan politik 

tidak boleh lepas dari...  bagaimana konsultan politik membuat strategi juga tidak 
boleh lepas dari sesuatu yang bersifat ilmiah, apa yang disebut dengan pemetaan. 

Konsultan politik harus mengikuti tahapan... Ketika dia [konsultan] mengetahui 
terlebih dahulu pemetaan, sehingga  saya sangat sepakat, harus dilakukan sebuah 

survey kah, sebuah riset kualitatif kah. Sehingga kemudian betul-betul mereka bekerja 
secara ilmiah. Karena yang membedakan kerja timses (tim sukses, red.) partai dengan 

konsultan adalah konsultan bekerja secara ilmiah, dan itu harus berbasiskan riset. 
(Yunarto Wijaya, Charta Politika, wawancara, 01/11/2013) 

 

 

Penelitian ini dirancang untuk memberikan petunjuk tentang bagaimana strategi 
komunikasi parpol dibuat, dipraktikkan, serta berbagai faktor yang turut memengaruhinya. 
Selain itu, penelitian ini secara spesifik dimaksudkan untuk mengartikulasikan isu-isu yang 
diusung oleh partai-partai politik dalam beriklan, terutama di televisi, sehingga publik 
dapat lebih memahami model komunikasi parpol dan bagaimana politisasi media terjadi 
dewasa ini. 

Penelitian ini menggunakan metodologi yang terperinci namun praktis untuk membantu 
pengumpulan data secara valid. Pengumpulan data dilakukan untuk mengetahui 
manajemen komunikasi parpol secara utuh, faktor-faktor apa saja yang memengaruhi 
proses tersebut, serta untuk membangun penjelasan konseptual daripadanya. Selain itu, 
pengumpulan data juga dilakukan secara kuantitatif untuk mengetahui penggunaan 
televisi sebagai salah satu alat utama kampanye parpol. 

Penjelasan atas strategi serta instrumen penelitian akan dijelaskan secara singkat pada Bab 
ini.  

 

3.1. Pendekatan dan Metode 

Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed-method, yang berarti data yang digunakan 
dalam penelitian ini dikumpulkan melalui lebih dari satu pendekatan metodologis – yakni 
kombinasi kuantitatif dan kualitatif. Alasan digunakannya dua pendekatan ini adalah: 
penggunaan salah satu pendekatan secara murni akan lemah untuk mendapatkan 
pengetahuan secara memadai bagaimana strategi komunikasi parpol dan politisasi media 
terjadi di televisi. Oleh karena itu, kami menggunakan pendekatan kualitatif untuk 
memberikan pemahaman yang mendalam atas fenomena yang sedang diobservasi, dan 



28 

pendekatan kuantitatif (melalui analisis konten) untuk memberikan gambaran yang lebih 
luas mengenai strategi komunikasi parpol di televisi. Pendekatan kuantitatif membantu 
dalam pemetaan seberapa ekstensif komunikasi parpol melalui TV, sedangkan pendekatan 
kualitatif digunakan untuk memahami motivasi, cara berpikir dan dinamika yang 
mendasari komunikasi parpol di TV serta aneka faktor yang memengaruhinya. 

Kami perlu menekankan bahwa konteks merupakan hal yang penting dalam penelitian 
kualitatif, Sebagaimana jamak dalam pendekatan kualitatif, penelitian ini tidak 
mengasumsikan ada ‗kebenaran‘ tunggal yang harus diungkap. Sebaliknya, kebenaran – 
terkait dengan strategi komunikasi parpol dan politisasi media – adalah subjektif, 
tergantung pada pemahaman, pemaknaan dan konteks yang diterapkan kepadanya (Cassell 
and Symon, 2004). Oleh karena itu, riset ini juga menggunakan beberapa perspektif teoritis 
dengan pertimbangan penjelasan dengan perspektif tunggal kurang memadai untuk 
menjelaskan kompleksitas yang ada. Pendekatan ini tidak bermaksud untuk menjadi 
berlebihan, namun untuk menjamin keketatan tahapan penelitian, karena peneliti 
menyadari bahwa epistemologi yang berbeda yang diterapkan pada realita yang sama akan 
menghasilkan pemaknaan ‗kebenaran‘ yang berbeda pula (Cassell and Symon, 2004). 

Terkait dengan penelitian ini, kami menggunakan beberapa perspektif teoritis mengenai 
ekonomi politik media (Herman dan Chomsky, 1988; Mansell, 2001; 2004), mengenai ruang 
publik dan media sebagai sarana komunikasi politik (Habermas, Castells, Bagdikian, 2004), 
serta perspektif teoritis mengenai bagaimana konsultan politik mempergunakan media 
sebagai alat komunikasi (Shea, Daniel M. & Burton, Michael J, 2001 dan Farrell, David M., 
Kolodny, R., dan Medvic, S., 2001). Pemahaman mengenai hak warga negara dibangun dari 
karya-karya ilmiah sebelumnya (seperti Benhabib, 2004; Janowitz, 1980; Joseph, 2005). 
Beragam perspektif ini dipakai dalam kerangka pendekatan critical realism ‗realisme kritis‘ 
(Bhaskar, 1975). Pendekatan ini dipilih sebagai sebagai sarana untuk membantu melihat 
realitas yang kompleks secara apa adanya, tanpa melupakan sikap kritis melalui deskripsi 
asumsi ontologis dan argumentasi mengapa hal tersebut dapat terjadi (Ackroyd, 2009, 
Ackroyd and Fleetwood, 2000).  

Penjelasan lebih lanjut mengenai pendekatan serta instrumen yang digunakan akan 
dijelaskan berikut ini. 

 

3.1.1. Pendekatan Kualitatif 

Di dalam pendekatan kualitatif tersedia aneka metode pengumpulan data, mulai dari 
wawancara, diskusi grup terarah, lokakarya, studi teks, pengamatan/observasi, etnografi, 
dan sebagainya (Creswell, 2003, Cassell and Symon, 2004). Untuk penelitian ini, kami 
mengumpulkan data primer melalui wawancara mendalam dan data sekunder melalui studi 
pustaka. Pengumpulan data sekunder melalui studi pustaka bertujuan untuk menangkap 
proses yang melandasi proses perancangan dan eksekusi strategi komunikasi parpol serta 
beberapa persoalan dalam kaitan dengan lansekap media di Indonesia. Termasuk di 
dalamnya adalah memahami aneka kebijakan yang mengatur ranah media dan 
penyelenggaraan Pemilu, tanggapan masyarakat sipil terhadap isu politisasi media, 
bagaimana teknologi komunikasi, media, serta konsultan-konsultan mengambil alih peran 
strategis parpol. Selain itu, kami juga menggunakan sumber data statistik dan kuantitatif, 
serta memanfaatkannya untuk memperkaya pendekatan kualitatif.  



29 

Terkait dengan tujuan kami untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi strategi 
komunikasi parpol di televisi dan mengungkap implikasi praktik tersebut pada warga dan 
demokratisasi di Indonesia, kami melihat bahwa pendekatan kualitatif interpretif (Denzin 
and Lincoln, 1994) adalah metode yang paling sesuai. Selain itu, kami juga bermaksud 
untuk menawarkan beberapa penjelasan dan makna dari temuan kami. Terakhir, 
pendekatan kualitatif seperti ini memungkinkan penggunaan ―pandangan dari dalam‖ 
(insider view) (Bryman and Bell, 2007). Demikian, peristiwa yang dialami oleh narasumber 
dapat disertakan dalam analisis. 

Kami menyadari bahwa pendekatan kualitatif akan sangat bermanfaat ketika meneliti 
subyek yang kompleks. Pun, pendekatan ini menjadi sangat berguna ketika berhadapan 
dengan topik penelitian yang harus dikupas dengan kerangka konseptual yang masih terus 
berkembang (Creswell, 2003) atau membutuhkan kombinasi dari teori-teori yang berbeda 
(Cassel dan Symon, 2004). Dengan kata lain, pendekatan kualitatif di sini adalah alat untuk 
membuat beberapa teknik yang ditujukan untuk menunjukkan proses dasar yang membuat 
fenomena yang ada saat ini; dalam hal ini srategi komunikasi parpol.  

 

3.1.2. Pendekatan Kuantitatif 

Untuk menjawab pertanyaan apakah televisi telah digunakan untuk kepentingan politik 
pemilik yang juga politisi dan apakah televisi telah berlaku adil dalam artian memberikan 
kesempatan yang sama ke partai politik lainnya ataupun kepada tokoh politik yang diduga 
memiliki kepentingan politik pada pemilu 2014, kami melakukan serangkaian pengukuran 
kuantitatif melalui analisis konten. Analisis konten merupakan metodologi penelitian yang 
menggunakan pengujian konten yang terukur dalam kasus ini: program televisi sebagai 
data (Weber, 1990, (Krippendorff, 2004). 

Metode kuantitatif dalam monitoring ini dilakukan utamanya untuk mengetahui sejauh 
mana politisasi media - khususnya di televisi - dilakukan oleh partai politik dan apa 
implikasinya bagi pemilih dan bagi pendidikan politik publik di Indonesia. Untuk 
memudahkan monitoring, dibuat unit analisis sebagai berikut: 

 Banyaknya iklan partai politik dan iklan para kandidat presiden yang kami anggap 
memiliki kepentingan politik di pemilihan umum mendatang. Dengan menghitung 
semua jumlah iklan tersebut, akan diketahui partai politik dan kandidat presiden 
yang paling banyak ber-iklan di televisi dan diketahui pula bagaimana sebaran iklan 
partai politik yang pemiliknya terafiliasi dengan partai politik tertentu. 
 

 Banyaknya jumlah pemberitaan televisi yang memberitakan partai politik dan 
kandidat presiden yang kami anggap memiliki kepentingan politik di pemilihan 
umum mendatang. Dengan menghitung semua jumlah pemberitaan mengenai 
partai politik dan kandidat presiden akan diketahui berapa banyak parpol, capres 
dan cawapres diberitakan dan sejalan dengan itu diketahui pula apakah televisi 
dalam pemberitaannya sudah berimbang dan memberikan kesempatan yang sama 
kepada semua partai politik ataupun kandidat Capres/Cawapres. Yang menjadi 
patokan untuk analisis ini adalah frekuensi berita. Jika ada satu berita mengenai 
partai politik dan narasumber yang ditayangkan beberapa kali (misalnya, satu berita 
ditayangkan di program berita sore, dan ditayangkan ulang di program berita 
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malam), maka unit tersebut dihitung sebagai dua berita. Begitu juga pada program 
bincang-bincang (Talk Show) yang berhubungan tema-tema politik, ekonomi dan 
sosial kemasyarakatan. Yang kami monitor adalah sepanjang ditampilkan nama 
partai politik ataupun narasumber yang diundang yang terkait dengan parpol 
tertentu. Kemunculan nama parpol/narasumber tersebut menjadi unit analisis yang 
kami catat memiliki kepentingan politik untuk pemilihan umum 2014. 

Penjabaran atas strategi dan instrumen pengumpulan data dijelaskan sebagai berikut.  

 

3.2. Strategi dan Instrumen Pengambilan Data 

3.2.1. Kualitatif 

Setidaknya ada empat aspek utama dalam upaya kami untuk memahami strategi 
komunikasi; yaitu (i) mengidentifikasi pelaku-pelakunya (parpol, konsultan politik, 
regulator); (ii) menggambarkan keterkaitan antara pelaku; (iii) mengidentifikasi faktor-
faktor yang memengaruhi keterkaitan-keterkaitan yang terjadi; dan (iv) menghasilkan 
analisis strategi komunikasi parpol kontemporer. Keempat aspek inilah yang kami 
pertimbangkan sebagai bagian dari strategi kami ketika menelusuri data sekunder. Selain 
untuk menemukan data kuantitatif mengenai pemberitaan dan iklan parpol, kami juga 
memperhatikan aspek sejarah dan konteks ekonomi politik komunikasi parpol untuk 
mendapatkan petunjuk mengenai situasi sebelumnya; baik selama periode Orde Lama, Orde 
Baru (dari pemerintahan Sukarno ke pemerintahan Suharto) dan juga sepanjang periode 
yang lebih kontemporer (yakni semenjak masa Reformasi hingga saat ini). Data sekunder 
ini sebagian besar didapat melalui studi pustaka, disamping surat kabar mainstream dan 
sumber dari media online yang telah membantu kami untuk secara cepat mendapatkan 
artikel dan data yang relevan bagi riset kami. 

Untuk memahami strategi komunikasi parpol dari tahun ke tahun (terutama mulai dari 
Reformasi hingga saat ini) dan meletakkannya di dalam konteks, kami mengadakan 
sejumlah wawancara dengan pelaku-pelaku yang terlibat dalam pembuatan strategi dan 
eksekusi strategi komunikasi partai politik (yaitu elite parpol, konsultan politik, pengambil 
kebijakan). Melalui para pelaku ini, wawancara kami terfokus untuk menemukan jawaban 
atas pertanyaan utama berikut: (i) Bagaimana strategi komunikasi parpol di Indonesia , (ii) 
Proses pembuatan dan eksekusi strategi komuniasi parpol, (iii) Adakah politisasi media 
terjadi saat ini, dan jika terjadi, seperti apa politisasi media yang terjadi dan bagaimana 
implikasi terhadap warga dan pendidikan politik warga? 

Untuk menguasai pemahaman terhadap strategi komunikasi parpol saat ini, kami 
menggunakan wawancara Delphi (Miles, 2002, Miles and Keenan, 2002) dengan sejumlah 
aktor yang terlibat dalam proses pembuatan dan eksekusi strategi komunikasi parpol. 
Wawancara ini dilakukan terhadap beberapa elite partai politik dan individu dari konsultan 
politik yang mempunyai pengetahuan serta pengalaman yang mendalam mengenai strategi 
komunikasi parpol di Indonesia. Dalam wawancara Delphi, kami menempatkan isu-isu 
sebagai berikut: pertama, kami menanyakan kepada para narasumber untuk 
mengkonfirmasi apakah ada perubahan dalam pola komunikasi parpol, dan bagaimana pola 
ini berkembang dari waktu ke waktu. Kedua, kami menanyakan pemahaman narasumber 
mengenai bagaimana kebijakan-kebijakan yang ada saat ini mengatur pemilu dan parpol, 
khususnya dalam isu-isu komunikasi parpol dan penggunaan media – dalam hal ini televisi 
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– sebagai salah satu alat utama komunikasi. Ketiga, kami menanyakan pada para 
narasumber sejauh mana penggunaan televisi sebagai alat komunikasi parpol telah 
memberikan pendidikan politik yang memadai bagi warga, dan bagaimana afiliasi elit 
parpol dan pemilik media berujung pada politisasi media.   

Tentunya kami akan mengikuti praktik penelitian kualitatif pada umumnya, yang sangat 
menyeluruh untuk memproses informasi yang dihasilkan dari fase pengumpulan data ini 
(Denzin dan Lincoln, 1994, Cassell dan Symon, 2004, Creswell, 2003). Berkaitan dengan hal 
ini, kami menyatakan bahwa semua hasil wawancara direkam, dengan sepengetahuan 
responden kami, dan disimpan dalam bentuk transkrip wawancara sebagai praktik standar 
pengumpulan data kualitatif (lihat lampiran 1 tentang tata cara wawancara). 

 

3.2.2. Kuantitatif 

Setelah memperhitungkan error dan kesalahan teknis pada saat merekam siaran televisi, 
kami mengobservasi program dengan total durasi 9.166 jam 54 menit dan 36 detik. Selama 
periode analisis isi, semua tayangan direkam dan didokumentasikan. Data tersebut 
kemudian dihitung dengan coding sheet, dan ditabulasi dalam bentuk tabel dan grafik. 

Monitoring televisi dilakukan dari 16 September 2013 sampai dengan 15 Januari 2014 (122 
hari). Dari total 122 hari data yang direkam, kami melakukan sampling terhadap satu 
minggu tayangan setiap bulannya, dimulai pada tanggal 16 September – 22 September 2013, 
16 Oktober – 22 Oktober, 16 November – 22 November 2013 dan 16 Desember – 22 Desember 
2013. Pada tanggal-tanggal tersebut, semua tayangan ditonton selama 24 jam penuh. 
Sementara sisanya, kami memilih untuk menonton hanya pada jam tayangan prime time23 
yakni pukul 19:00-23.00 WIB. Sehingga dari 122 hari data yang direkam, 28 hari merupakan 
paket tayangan 24 jam sementara 94 sisanya adalah paket tayangan pada jam prime time. 
Alasan melakukan sampling 24 jam hanya pada minggu pertama, sementara sisanya pada 
jam prime time adalah selain keterbatasaan sumber daya manusia yang kami miliki, juga 
dikarenakan tidak ada perbedaan yang signifikan antara kedua paket jam tersebut, 
terutama dalam hal dominasi tayangan iklan politik televisi yang terafiliasi dengan salah 
satu partai politik tertentu.  

 

3.3. Keterbatasan 

Kendati kami telah berusaha untuk memastikan validitas metodologi penelitian ini, kami 
mengakui adanya beberapa keterbatasan.  

Pertama, beberapa data sekunder yang dikumpulkan dari sumber resmi tidak selalu 
mutakhir. Seperti contoh, data dari KPU mengenai tingkat partisipasi pemilih yang terakhir 
kali diperbaharui tahun 1999. Kami menemui sedikit kesulitan untuk mengetahui angka 
partisipasi pemilih dari pemilu awal yakni tahun 1955. Merekam data penelitian mungkin 
bukanlah suatu hal yang lazim di Indonesia, namun demikian, harus diakui bahwa 
kurangnya informasi terbaru adalah salah satu hambatan dalam penelitian kami. Sebagai 

                                                        
23 Istilah prime time dipakai untuk menunjukkan waktu siaran yang paling banyak menarik penonton.  
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respon dari keterbatasan ini, kami memaksimalkan segala data resmi yang tersedia, dan 
jika memungkinkan, diperbaharui dengan sumber valid lain yang tersedia. 

Kedua, terkait dengan data kuantitatif, running text dalam penelitian ini tidak kami 
masukkan dalam unit analisis dikarenakan dua alasan yaitu (1) keterbatasan sumber daya 
manusia dalam pengerjaan penelitian ini, dan (2) dari sampel running text, apa yang ada di 
running text kami temukan juga dalam pemberitaan, sehingga kami fokus pada konten 
pemberitaan untuk menghasilkan analisis yang lebih menyeluruh. Hasil dari koding 
tayangan ini akan kami jadikan bahan analisis lebih mendalam, terutama untuk menjawab 
apakah televisi telah digunakan oleh pemiliknya untuk kepentingan politik pribadi dan 
golongan. 

Ketiga,  terkait dengan analisis kualitatif terhadap iklan, kami hanya menganalisis sejumlah 
12 iklan, dengan alasan sejumlah sampel tersebut telah memberikan pemahaman akan pola 
komunikasi parpol dalam iklan, dan bagaimana warga diposisikan dalam iklan-iklan 
tersebut.  

Sebagai catatan terakhir, apa yang kami tuju bukanlah generalisasi dari hasil dan temuan-
temuan yang kami dapat. Tetapi, kami berkeinginan untuk menyampaikannya menjadi 
sebuah riset yang mendalam, detil, menyeluruh di tingkat nasional yang, semoga, dapat 
menginformasikan topik ini kepada masyarakat yang lebih luas. 

 

3.4. Profil Data 

Sebagaimana telah diungkapkan, data primer dikumpulkan baik melalui pendekatan 
kuantitatif maupun kualitatif. Melalui data kuantitatif, kami ingin menunjukkan sejauh 
mana politisasi media telah dilakukan. Hal ini dilakukan dengan menganalisis konten dari 
10 saluran televisi swasta nasional, yaitu RCTI, MNC TV, Global TV, SCTV, Indosiar, ANTV, 
Metro TV, Trans 7, Trans TV, dan TV One. Penelitian ini tidak memasukkan TVRI karena 
karakternya  yang sangat berbeda dengan kesepuluh stasiun TV swasta. TVRI adalah LPP 
(Lembaga Penyiaran Publik) yang mempunyai mandat tersendiri terkait dengan 
penggunaan frekuensi. Dalam pendekatan kualitatif, kami telah mewawancarai 11 orang 
responden dan melakukan satu sesi wawancara kelompok. Dari jumlah ini, 4 responden 
adalah elite partai politik, 3 adalah konsultan politik, 1 di antara mereka adalah regulator, 1 
dari pihak media, dan 2 orang aktivis. Perlu dipahami pula bahwa dalam beberapa 
wawancara, seorang responden dapat merangkap peran dari elite partai cum pihak media, 
atau aktivis cum akademisi. Seluruh hasil wawancara direkam secara seksama, rata-rata 
wawancara berdurasi 47 menit; yang terpendek adalah 28 menit dan yang terpanjang 
adalah 108 menit 23 detik. Total durasi wawancara yang dilakukan berjumlah 7 jam dan 51 
menit. Keseluruhan hasil wawancara disimpan dalam bentuk digital dan telah ditranskripsi. 
Hasil transkripsi adalah teks sepanjang 62.992 kata yang menjadi materi analisis kami.  

Semua data, baik primer maupun sekunder tersimpan di database kami dan tersedia bagi 
publik jika diminta. Perlu dicatat, beberapa data yang ada terikat dengan hak cipta. 

Setelah penjelasan metode dan data, kami akan membahas kajian kami: Dari Konstituen ke 
Konsumen: Strategi Komunikasi Partai Politik di Layar Kaca. 
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4. 
Kampanye Politik dan Strategi  

Komunikasi Parpol di Indonesia 

 

 

“Kita boleh tampil gagah segagah-gagahnya, tampan setampan-tampanya, pintar 
sepintar-pintarnya, kalau mereka tidak pernah tahu, tidak pernah dengar, tidak 

pernah lihat kan susah juga kan.” 
(Rizal Mallarangeng, Freedom Institute/Golkar, wawancara, 27/03/2014) 

 
“Karena pemimpin yang bisa terpilih itu ya pemimpin yang punya cerita…” 

(Hasan Nasbi, Cyrus Network, wawancara, 13/01/2014) 

 

 

Bab ini akan membahas strategi komunikasi parpol di Indonesia, khususnya yang 
disampaikan melalui medium televisi. Lebih lanjut, apa tujuan utama parpol berkampanye 
di televisi, apa hambatan yang dihadapi parpol dalam mengkomunikasikan pesannya 
kepada publik, logika dibalik strategi komunikasi di televisi yang mereka rancang, apa saja 
yang parpol lakukan untuk menyiasati hambatan yang ada, dan bagaimana parpol 
mengevaluasi iklan kampanye politik yang ditayangkan di televisi. Bab ini juga akan 
membahas mengenai siapa pihak-pihak yang terlibat secara aktif dalam perancangan 
strategi komunikasi parpol di televisi.  

Sebelum sampai kepada pembahasan di atas, Bab ini akan terlebih dahulu memaparkan 
signifikasi dari sebuah kampanye politik dalam masa pemilu dan melihat secara garis besar 
pelaksanaan kampanye politik di Indonesia, khususnya dalam konteks pemilu 2014. 
Pembahasan kemudian akan beralih kepada pemaparan tujuan dan hambatan parpol dalam 
mengkomunikasikan pesannya kepada calon pemilih di Indonesia, dilanjutkan dengan 
pembahasan strategi komunikasi parpol di televisi, serta pelibatan pihak ketiga dalam 
proses tersebut. Evaluasi dari strategi komunikasi parpol di televisi akan dipaparkan pada 
bagian akhir dari bab ini.  

 

4.1. Signifikansi Kampanye dan Pelaksanaan Kampanye Politik di Indonesia 

Kampanye politik merupakan salah satu prasyarat penting dalam sebuah proses pemilu 
yang demokratis. Tanpa adanya sebuah kampanye politik, pasokan informasi kepada calon 
pemilih sebagai bahan dasar pembuatan keputusan politik menjadi sangat terbatas, 
sehingga validitas pilihan warga dalam pemilu pun dapat dipertanyakan. Di Indonesia, 
kampanye politik pasca runtuhnya rezim Orde Baru memiliki dinamika tersendiri dan 
penting untuk disorot karena berkaitan dengan upaya penelitian ini dalam memahami apa 
yang sesungguhnya terjadi. Bagian tulisan ini terlebih dahulu akan membahas secara 
umum arti penting kampanye politik pada masa pemilu. Kemudian akan disinggung 
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mengenai kampanye politik dalam konteks pemilu di Indonesia, khususnya menjelang 
hajatan akbar pemilu tahun 2014.  

 

4.1.1. Peran Kampanye Politik pada Masa Pemilu dan Upaya Konsolidasi 
Dukungan 

Interaksi antara masyarakat (pemilih) dan parpol terlihat sangat jelas dalam proses pemilu. 
Dari sudut pandang parpol, pemilu adalah mekanisme untuk menempatkan wakil-wakilnya 
di parlemen. Khusus untuk negara yang menganut sistem presidensial seperti Indonesia, 
pemilu juga berfungsi untuk memilih pasangan Presiden-Wakil Presiden. Parpol 
membutuhkan dukungan sebesar-besarnya dari pemilih guna memperoleh legitimasi di 
parlemen dan pemerintahan. Dari sudut pandang pemilih, pemilu merupakan sarana untuk 
menunjuk wakil parpol guna menyuarakan aspirasinya di parlemen dan memilih pasangan 
presiden-wakil presiden untuk memimpin roda pemerintahan demi mewujudkan cita-cita 
konstitusi.24 Oleh karena itu, idealnya, interaksi di antara keduanya adalah hubungan yang 
setara karena keduanya saling membutuhkan satu sama lainnya. Masyarakat berhak untuk 
mendapatkan informasi politik sebanyak-banyaknya sebagai dasar pengambilan keputusan 
dalam bilik pencoblosan. Parpol berhak atas kesempatan yang sama untuk menyampaikan 
pesan-pesan politik kepada masyarakat guna memengaruhi pilihan pemilih. 

Namun, sebelum parpol dan pemilih sampai pada tujuan di atas, kedua belah pihak harus 
melakukan komunikasi terlebih dahulu. Dalam konteks pemilu, komunikasi antara pemilih 
dan mereka yang akan dipilih harus melalui satu proses interaksi yang 
mengkomunikasikan pesan-pesan politik kedua belah pihak, baik secara langsung 
(pertemuan tatap muka, rapat akbar, atau bentuk lainnya) maupun tidak langsung (iklan 
televisi, baliho, papan reklame, atau bentuk lainnya). Proses penyampaian pesan yang 
intensif sebelum hari-H pemilu ini lazim dilakukan pada masa kampanye pemilu.  

Kampanye politik dalam konteks pemilu memiliki tiga fungsi yang penting dalam 
menciptakan pemilu yang demokratis dan memiliki legitimasi (Lazarsfeld et al., 1968, 
Norris, 2005, Trent and Friedenberg, 2008). Pertama, seperti telah dijelaskan sebelumnya, 
kampanye merupakan sarana bagi para calon legislator dan Presiden untuk menyampaikan 
visi, misi, program dan prioritas penanganan masalah publik yang akan diusung. Dengan 
menyampaikan hal-hal tersebut, parpol berharap dapat memengaruhi preferensi pemilih 
untuk memilih partai tertentu. Sedangkan bagi pemilih, kampanye pemilu merupakan 
kesempatan untuk memperoleh informasi yang relevan sebagai dasar pembuatan 
keputusan politik dalam bilik pencoblosan. Penyampaian pesan-pesan dari parpol kepada 
pemilih ini, salah satunya, disampaikan melalui media televisi dalam berbagai bentuk 
seperti pemberitaan, program siaran dan iklan. 

Kedua, kampanye juga memiliki arti penting dalam proses pendidikan politik pemilih. 
Idealnya, dalam masa kampanye parpol tidak hanya menyampaikan visi, misi dan program 

                                                        
24 Pemilihan umum untuk memilih pasangan presiden dan wakil presiden secara langsung pertama kali 
dilaksanakan pada tahun 2004. Sejauh ini, Indonesia sudah melaksanakan dua kali pemilihan presiden-wakil 
presiden secara langsung, yakni pada tahun 2004 dan 2009. Tahun 2014 akan diadakan pemilihan pasangan 
presiden dan wakil presiden secara langsung untuk ketiga kalinya.  
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parpol, tetapi juga memberikan pendidikan politik25 bagi pemilih, seperti: arti penting 
perdebatan ideologi dalam menentukan arah kebijakan negara atau memberi penjelasan 
mengapa suatu agenda politik perlu untuk diperjuangkan baik di tingkat eksekutif maupun 
legislatif. Bagi pemilih, mendapatkan informasi dan pendidikan politik adalah hak mereka 
sebagai warga negara. Diharapkan dengan pendidikan politik yang berkualitas, maka 
kualitas kehidupan berdemokrasi akan menjadi lebih baik lagi dan semakin terkonsolidasi.  

Untuk kasus Indonesia, elemen pendidikan politik inilah yang masih dirasa kurang oleh 
sebagian kalangan, khususnya pemerhati dan aktivis pro-demokrasi. Menurut mereka, 
kampanye partai politik di Indonesia, khususnya yang melalui media televisi, hanya 
terfokus pada tujuan pencitraan semata dan bukan memberikan pendidikan politik yang 
berkualitas. Hal ini bertolak belakang dengan kampanye pada Pemilu 1955 di mana 
kampanye juga ditujukan untuk memperluas pengetahuan masyarakat mengenai partai 
dan tujuan-tujuan yang ingin dicapai (Ufen, 2010). Pembahasan mengenai permasalahan ini 
akan dielaborasi lebih jauh pada sub-bab selanjutnya.  

Ketiga, kampanye pada masa pemilu juga berfungsi untuk mengkonsolidasikan basis 
dukungan masyarakat kepada parpol. Idealnya, parpol akan lebih mudah melakukan 
konsolidasi dukungan jika masyarakat terpolarisasi berdasarkan ideologi atau 
program/kebijakan yang diusung masing-masing partai. Polarisasi ini menunjukkan 
seberapa besar jumlah pemilih yang mengasosiasikan dirinya sebagai pendukung, 
simpatisan atau kader partai tertentu. ‗Kadar‘ seorang pemilih yang mendukung partai 
tertentu dapat dilihat dengan beberapa variabel, seperti: apakah orang tersebut terdaftar 
sebagai anggota parpol, konsitensi untuk memilih kandidat yang diajukan oleh partai yang 
mereka dukung dalam pemilu-pemilu yang mereka ikuti, kecenderungan untuk 
mendukung kebijakan partai yang didukung, atau peran aktif sebagai relawan untuk 
mendukung partai dalam pemilu (Boundless, n.d.). ‗Kadar‘ identifikasi seseorang terhadap 
parpol ini lazim dikenal dengan Party Identification (Party ID).  

Di negara-negara yang baru menjalankan proses demokratisasi seperti di Indonesia, variasi 
tingkat dukungan kepada suatu partai dari pemilu yang satu ke pemilu yang lain sangat 
fluktuatif. Ini menandakan pemilih dengan cepat mengubah pilihannya ke parpol lain 
dalam periode pemilu yang berdekatan. Penyebabnya adalah Party ID mayoritas 
pemilihyang rendah. Dalam situasi seperti ini, pemilih tidak terlalu memperhatikan basis 
ideologi atau program parpol yang menjadi pilihan mereka. Ini mengindikasikan bahwa 
ikatan yang dibangun antara partai dan pemilih merupakan ikatan jangka pendek. 

Dalam konteks ini, secara sederhana maka pemilih dapat dikategorikan ke dalam 3 sub-
kategori berdasarkan ―kadar identifikasi diri‖ dengan parpol, yakni: pemilih dengan Party 
ID kuat, sedang dan lemah. Pemilih dengan Party ID kuat cenderung lebih mudah 
dikonsolidasikan untuk mendukung partai tertentu karena mereka sudah 
mengidentifikasikan diri sebagai pendukung fanatik sebuah partai dan sulit untuk 
mengalihkan dukungan mereka ke partai lain. Pemilih dengan Party ID sedang dan lemah 
cenderung lebih mudah untuk memindahkan dukungan dari satu partai ke partai lain 

                                                        
25 Pendidikan politik yang dimaksud dalam penelitian ini erat kaitannya dengan konsep civic education 
(pendidikan kewarganegaraan) yang secara luas dapat diartikan sebagai segala proses yang mempengaruhi 
kepercayaan, komitmen, kapabilitas, dan aksi seseorang sebagai anggota atau calon anggota dari sebuah 
komunitas (Crittenden dan Levine, 2013). Lebih lanjut, konsep ini berkaitan erat dengan upaya penciptaan 
sebuah demokrasi deliberatif di mana masyarakat (pemilih) harus belajar untuk berpartisipasi dalam berbagai 
diskusi, baik secara langsung ataupun melalui media (berita atau sosial media). 
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dengan berbagi alasan. Dalam konteks Indonesia, jumlah pemilih di dua sub-kategori 
terakhir ini cenderung besar dan mereka menjadi bagian dari pemilih mengambang (swing 
voters) atau memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya (golongan putih/golput). 

Survei yang dilakukan oleh Lembaga llmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada bulan Mei 
2013 menunjukkan bahwa 31,1% responden menyatakan belum memiliki pilihan partai apa 
yang akan mereka pilih pada pemilu 2014 (LIPI, 2013). Survei yang sama juga menunjukkan 
dari mereka yang sudah memiliki pilihan parpol, hanya 34% responden yang sudah mantap 
dengan pilihannya. 31% responden mengatakan bahwa pilihan mereka masih mungkin 
berubah dan 35% lainnya tidak menjawab (lihat Grafik 2) (LIPI, 2013). Survei ini juga 
menyebutkan 58,8% responden menyatakan bahwa mereka tidak merasa dekat dengan 
parpol yang akan mereka pilih pada pemilu 2014 (lihat Grafik 1) (LIPI, 2013). Hal senada 
sebelumnya juga dikemukakan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI). Temuan survei LSI 
pada bulan Februari 2012 menunjukkan bahwa 51% dari total responden belum mantap 
dalam menjatuhkan pilihan mereka kepada parpol tertentu (LSI, 2012). Survei lain dari 
Charta Politika (2012) pada bulan Juli 2012 juga menunjukkan hal serupa di mana 34.4% dari 
total responden menyatakan mereka belum mengetahui partai apa yang akan mereka pilih 
pada pemilu 2014.  

Grafik 1 Tingkat Kedekatan Masyarakat dengan 
Parpol (Party ID) 

 

Grafik 2 Kemungkinan Perubahan Pilihan 

 

 

Gambar 4.1 Kiri – Tingkat Kedekatan Masyarakat dengan Parpol (Party ID); Kanan – 
Kemungkinan Perubahan Pilihan 

Sumber: LIPI (2013) 

Hal ini dapat dimaklumi mengingat institusionalisasi parpol di Indonesia masih belum 
berjalan sempurna.26 Parpol umumnya hanya aktif pada masa pemilihan umum lima 
tahunan atau menjelang pemilihan umum kepala daerah. Organisasi parpol di tingkat 
daerah pada masa normal hanyalah sebatas organisasi skeletal (Mietzner, 2009). 
Kenyataaan ini menjadi salah satu alasan rendahnya identifikasi masyarakat terhadap 
parpol dan tingginya angka pemilih mengambang. Mereka dengan Party ID yang lemah 
biasanya akan menentukan pilihan mereka beberapa saat menjelang dilangsungkannya 
pemilu. Mereka akan melihat terlebih dahulu figur caleg atau capres yang diusung oleh 
parpol,27 apa visi, misi dan program yang ditawarkan, pengaruh lingkungan sekitar dan 
                                                        
26 Lihat misalnya Mietzner (2010), Ufen (2008), dan Tomsa (2008) 
27 LSI (2012) 
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berbagai variabel lain yang dapat memengaruhi proses pembuatan keputusan pemilih. Di 
sini kampanye memegang peranan penting, termasuk yang dilakukan melalui pemberitaan 
dan iklan parpol. Ini yang dinamakan dengan bandwagon effect, seperti yang diungkapkan 
oleh salah seorang narasumber: 

...Nah ada juga yang katakan lah memiliki efek yang saya bilang tadi...bandwagon, 
dalam konteks electability misalnya,.. bandwagon effect itu punya peran loh disitu. Ketika 
mereka tidak peduli, ketika mereka tidak mengerti, ketika mereka bodo amat gitu, 
mereka bisa memilih yang orang lain juga pilih. Dan iklan itu bisa menyihir, dari segi 
bandwagon effect orang yang melihat iklannya,“Yasudah kita pilih dia juga deh,” terlepas 
apapun kualitas dari iklannya gitu. (Yunarto Wijaya, Charta Politika, wawancara, 01/11/2013) 

Dalam konteks ini, maka kampanye memiliki arti yang sangat vital bagi parpol untuk 
menarik minat dan mengkonsolidasikan dukungan terhadap parpol peserta pemilu. Potensi 
untuk menarik para pemilih mengambang juga menjadi pertimbangan parpol untuk 
menyusun strategi komunikasi khusus guna menarik kelompok pemilih ini. Sebagai 
tambahan, menurut salah seorang narasumber, kampanye dalam bentuk iklan televisi juga 
berfungsi untuk meningkatkan moral tim sukses/relawan tokoh politik dalam pemilu, 
khususnya dalam pemilihan umum kepala daerah (pemilukada). Dalam sebuah persaingan 
yang tingkat popularitas para kandidat yang bersaing hampir merata, maka iklan dapat 
menjadi faktor yang memengaruhi kedisukaan (likeability) dan keterpilihan (electability).28 

 

4.1.2. Kampanye Politik dalam Konteks Pemilu 2014 di Indonesia 

Untuk Pemilu Legislatif 2014 di Indonesia, berdasarkan UU No. 8/2012 tentang Pemilu 
Legislatif, yang kemudian diatur lebih lanjut dalam PKPU No. 1/2013 (yang kemudian 
direvisi oleh PKPU No. 15/2013) proses kampanye dibagi kedalam dua periode. Periode 
pertama adalah masa ketika parpol dan caleg diperbolehkan untuk: 

1) memasang alat peraga (baliho, spanduk, umbul-umbul, atau lainnya) di zona atau 
lokasi yang telah ditentukan; 

2) membagikan alat sosialisasi (kartu nama, block note, pulpen, atau lainnya) kepada 
calon pemilih;  

3) pertemuan tatap muka dari pintu ke pintu 
4) pertemuan dalam skala terbatas; dan 
5) kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye pemilu dan peraturan 

perundang-undangan 

Periode ini berlangsung sejak 11 Januari 2013 sampai 5 April 2014. Selama periode ini, 
Parpol dilarang memasang iklan di media massa cetak dan elektronik, termasuk televisi.  

Periode kedua adalah masa 21 hari sebelum ―masa tenang‖, dimulai tanggal 16 Maret 2014 
dan berakhir pada 5 April 2014. Pada periode ini, selain lima kegiatan di atas, parpol 
diizinkan untuk: 

6) memasang iklan kampanye di media cetak, televisi dan radio; dan  
7) mengadakan rapat umum. 

                                                        
28 Wawancara dengan Yunarto Wijaya (1/11/2013) 
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Salah satu pangkal permasalahan terjadinya kisruh terkait dengan kampanye parpol di 
televisi adalah ‗pembagian‘ waktu kampanye menjadi dua periode ini, disertai dengan 
definisi mengenai kampanye yang banyak memberikan ruang abu-abu untuk dimanfaatkan 
oleh parpol. UU No.8/2012 tentang pemilu legislatif pasal 1 ayat 29 menyatakan: 

“Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu untuk meyakinkan para Pemilih 
dengan menawarkan visi, misi, dan program Peserta Pemilu.”  

Lebih lanjut dalam pasal 81 ayat 1 menyatakan: 

“Materi kampanye Partai Politik Peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh calon anggota 
DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota meliputi visi, misi, 
dan program partai politik” 

Dan pada pasal 91 ayat 2 menyatakan: 

“Pemberitaan, penyiaran, dan iklan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilaksanakan dalam rangka penyampaian pesan Kampanye Pemilu oleh Peserta 
Pemilu kepada masyarakat.” 

Lebih lanjut PKPU No 15/2013 tentang perubahan PKPU No 1/2013 mengenai pedoman 
pelaksanaan pemilu legislatif, pasal 36 ayat 2 menyebutkan: 

“Pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilaksanakan dalam rangka penyampaian materi kampanye Pemilu oleh Peserta 
Pemilu kepada masyarakat.” 

Dari ketiga pasal di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan materi 
kampanye pemilu, harus mengandung (bersifat kumulatif): 

1. Visi peserta pemilu 
2. Misi peserta pemilu 
3. Program peserta pemilu 
4. Tawaran, ajakan dan himbauan untuk memilih peserta pemilu 

Peserta pemilu yang dimaksud adalah parpol untuk pemilu DPR, DPRD dan perorangan 
untuk pemilu DPD. Pemahaman akan kebijakan ini  adalah jika ada sebuah tayangan di 
televisi sebelum tanggal 16 Maret 2014, baik itu pemberitaan, penyiaran dan iklan yang 
berisi visi, misi, dan program, serta disampaikan oleh peserta pemilu maka tayangan 
tersebut secara otomatis melanggar aturan kampanye.29 Sebaliknya, jika unsur-unsur 
tersebut tidak terpenuhi, maka tayangan di televisi tersebut tidak menyalahi aturan 
kampanye. Akibatnya iklan-iklan yang dibuat oleh parpol akan sedapat mungkin 
menghindari penyampaian visi, misi, dan program parpol, serta tidak menggunakan kata-
kata atau kalimat yang berisi ajakan untuk mendukung parpol tertentu. Kalaupun ada 
kalimat ajakan yang digunakan, maka kalimat tersebut ditujukan untuk mendukung bakal 
calon presiden atau tokoh politik tertentu yang bukan merupakan peserta pemilu legislatif. 

                                                        
29 Penggunaan kata ―DAN‖ dalam undang-undang tersebut diinterpretasikan sebagai suatu peraturan yang 
bersifat kumulatif. Artinya, jika terjadi pelanggaran atas pasal yang terkait dengan definisi kampanye pemilu, 
maka pelanggaran tersebut harus mengandungtiga unsur materi kampanye. Hilangnya salah satu unsur 
materiil dalam sebuah dugaan pelanggaran, bisa diartikan si terduga pelaku pelanggaran tidak melakukan 
pelanggaran kampanye. 
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Celah ini yang selalu dimanfaatkan oleh parpol dalam menjalankan strategi kampanyenya 
di televisi. 

Parpol yang beriklan atau membuat program televisi sebelum periode yang seharusnya, 
berargumen bahwa iklan atau program tersebut tidak menyalahi tahapan yang telah 
ditetapkan oleh KPU karena materi iklan dan program yang mereka buat bukan merupakan 
kampanye pemilu legislatif. Mereka berargumen bahwa materi yang disampaikan tidak 
mengandung visi, misi, program, dan/atau ajakan untuk memilih partai tertentu, akan 
tetapi hanya sebatas ucapan selamat pada hari-hari besar keagamaan atau nasional 
tertentu, atau hanya menampilkan logo partai/figur partai yang akan menjadi calon 
presiden yang diusung partai tersebut. Dengan kata lain, merujuk pada definisi kampanye 
yang diatur dalam UU dan PKPU, iklan parpol yang ditayangkan di televisi bukan 
merupakan iklan kampanye. Iklan mereka lebih menyerupai iklan pembentukan citra 
korporasi/organisasi/personal minus visi, misi, program parpol, serta tanpaajakan atau 
himbauan untuk memilih partai tertentu. Dengan demikian mereka tidak menyalahi aturan 
yang dibuat oleh KPU, khususnya PKPU No.15/2013 pasal 1 ayat 17 dan 20, dan pasal 36 ayat 
2 yang menyatakan bahwa pemberitaan, penyiaran  dan iklan kampanye merupakan 
penyampaian materi kampanye yang berisi ajakan, himbauan, untuk memberikan 
dukungan kepada peserta pemilu (partai politik untuk pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi 
dan DPRD Kabupaten/Kota dan perseorangan untuk Pemilu anggota DPD).  

Akan tetapi, argumen parpol yang demikian disanggah oleh aktivis dan pemerhati masalah 
pemilu, media dan demokrasi di Indonesia. Pihak ini berargumen bahwa penayangan iklan 
parpol atau tokoh parpol dan pemberitaan dengan pesan terselubung sudah merupakan 
bentuk pelanggaran peraturan mengenai kampanye pemilu. Titi Anggraini, Direktur 
Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menyatakan:   

Kalau menurut kami, apa yang sudah dilakukan partai politik [di televisi] itu merupakan 
bentuk kampanye di luar jadwal. Sudah melanggar ketentuan yang ada di dalam pasal 
83 ayat 2 undang-undang nomer 8 tahun 2012. Prinsipnya begini, di masa kampanye 
yang dibenarkan saja, taruhlah di 21 hari. Selama 21 hari dan berakhir sebelum masa 
tenang itu, partai politik ketika memasang iklan di media masa cetak dan elektronik juga 
tidak mencantumkan visi misi program kok, lebih kepada iklan-iklan pencitraan. Jadi 
kalau merujuk kepada kebiasaan mereka beriklan, bahkan di masa yang legal pun, yang 
di 21 hari itu, iklannya kan bukan iklan-iklan yang memenuhi unsur-unsur kampanye. Visi 
misi, program, jadwal dan ajakan. Iklannya lebih kepada pencitraan menonjolkan figur 
partai, ataukah menonjolkan aspek hiburannya. Kan itu ya kalau yang kita lihat iklan-
iklan partai politik selama ini. Nah apa yang mereka lakukan selama ini... apa yang 
mereka sudah lakukan sekarang sesungguhnya meng-copy paste dan meniru persis, 
melakukan secara persis apa yang mereka lakukan di masa kampanye yang dibolehkan. 
Nah dengan referensi itu, maka kami menganggap bahwa yang sudah dilakukan itu 
adalah iklan kampanye.(Titi Anggraini, Perludem, wawancara, 02/12/2013) 

Narasumber lain juga mengatakan: 

Jangan lupa ketika mereka [iklan parpol, capres atau cawapres] muncul,awareness itu 
ada di kepala mereka, terus Wiranto itu naik [menjadi capres], sebelumnya kan tidak 
pernah terdengar ya. Jadi awareness itu ada dan ini bisa jadi memengaruhi orang-orang 
yang tidak kritis ini, dan kita tidak tahu di kalangan menengah, di kalangan bawah 
barang kali ya. Itu yang kita khawatirkan... mereka [pemilih] mudah dipengaruhi .(Nina 
Armando, Dosen Departemen Komunikasi FISIP UI, wawancara, 10/01/2014) 

Walaupun terjadi perbedaan pendapat antara kedua kubu, ada sebuah benang merah yang 
dapat ditarik, yakni: adanya ruang abu-abu dalam peraturan yang ada sekarang, khususnya 
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mengenai definisi kampanye di media elektronik (termasuk televisi) yang dapat 
dimanfaatkan oleh parpol untuk kepentingan-kepentingan politiknya. Televisi masih 
menjadi salah satu media andalan parpol dalam membangun citra parpol, khususnya 
melalui iklan, walaupun tidak selalu harus disertai dengan visi, misi, program, himbauan 
dan ajakan untuk memilih parpol tertentu secara terbuka. Definisi mengenai kampanye 
inilah yang menjadi sumber masalah dari perdebatan antara parpol dengan aktivis pro-
demokrasi yang menginginkan agar parpol mematuhi peraturan dan jadwal yang telah 
ditetapkan oleh KPU. Lihat Boks 130 berikut untuk mengetahui implikasi langsung dari 
ruang abu-abu tersebut.  

 

Penggunaan televisi sebagai media kampanye juga mengundang dampak yang perlu dikaji 
lebih lanjut. Televisi secara natural adalah sarana diseminasi pesan satu arah. Idealnya, 
relasi di antara parpol dan pemilih dalam kampanye pemilu adalah relasi yang setara dan 
bersifat dua-arah. Akan tetapi, pada kenyataannya terjadi ketimpangan relasi antara parpol 
dan warga negara pada umumnya sebagai pemilih. Pemilih hanya sebagai ‗penonton‘ atau 
konsumen yang dijejali ‗produk‘ yang ditawarkan parpol. Komunikasi yang dijalankan lebih 
bersifat satu arah yakni dari parpol kepada masyarakat luas dan tidak sebaliknya. 
Ketimpangan lain yang terjadi adalah hubungan yang tidak seimbang antara para elit di 
dalam parpol itu sendiri. Hubungan tidak seimbang yang terjadi misalnya minimnya 

                                                        
30 Fajri Siregar banyak berkontribusi dalam bagian ini. 

Boks 1. Adakah Pola dalam Beriklan di Televisi? 

Ketiadaan aturan maupun definisi yang ketat menyangkut iklan politik di luar masa kampanye benar-benar 
dimanfaatkan oleh para kandidat. Payung regulasi mengenai pelaksanaan kampanye adalah peraturan KPU 
Nomor 1 tahun 2013, yakni Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Regulasi tersebut hanya 
menyebut bahwa iklan di media massa cetak dan elektronik dilaksanakan selama 21 hari masa kampanye.  

Hal ini memungkinkan terjadinya penafsiran yang berbeda mengenai pengaturan di luar masa kampanye. 
Situasi ini tentu menguntungkan mereka yang beriklan maupun menyediakan ruang iklan. Siapa yang 
memiliki modal (dan ambisi) lebih, memanfaatkannya untuk menampilkan iklan secara lintas kanal. Tercatat, 
dari semua partai politik yang turut serta dalam pemilu 2014, hanya Gerindra dan PAN yang muncul di 
hampir semua stasiun televisi dan memiliki banyak jenis iklan. Antara 16 hingga 22 Desember 2013, partai 
Gerindra hanya muncul pada primetime yaituantara pukul 19.00-22.00, yakni di Metro TV dan SCTV. 
Sementara, frekuensi partai yang terafiliasi dengan stasiun televisi  tertentu relatif tidak tentu (muncul dalam 
frekuensi 20-35 kali tayangan). Partai yang lebih kecil seperti PKPI dan peserta konvensi partai Demokrat 
lainnya (Irman Gusman) hanya muncul di TV One dan grup MNC. 

Sementara dari sisi penyedia ruang iklan juga dapat ditemukan pola tertentu. Trans TV lebih sering 
menampilkan Hatta Rajasa ketimbang partai lainnya. Hal ini ditandai dengan frekuensi iklan yang muncul 
lebih dari 15 kali di hampir tiap harinya. CT Group, Indosiar, dan SCTV berperan sangat besar dalam 
menampilkan tayangan-tayangan politik yang langsung menyangkut pada tokoh yang maju pada pemilu 
2014. Nama-nama seperti Gita W, Dahlan I, Hatta R menjadi tokoh yang paling sering muncul dalam media 
iklan pada stasiun televisi. 

Dari segi waktu penayangan, iklan politik yang mempunyai tendensi terhadap pemilu 2014 jarang muncul 
pada acara anak dan siang (11-13.00). Hanya kanal televisi milik grup MNC yang tetap menyiarkannya pada 
jam tersebut. Selain itu, hanya TV One yang menayangkan iklan politik, terutama Golkar, pada tiap segmen 
acara atau tiap jam. Sementara iklan Nasdem ditayangkan secara acak, tetapi dengan frekuensi yang 
meningkat pada jam primetime, terutama pada pukul22.00. Yang menarik, hanya Nasdem partai yang tidak 

memunculkan tokoh (Surya Paloh) dalam iklannya. 

Sumber: Pengamatan CIPG terhadap 10 stasiun televisi swasta, 16 September 2013-15 Januari 2014 
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keterlibatan kader-kader partai dan lebih mengandalkan peran konsultan atau agensi 
periklanan dalam proses penyusunan strategi komunikasi dalam pemilu. 

Penggunaan televisi juga disebabkan oleh besarnya angka pemilih mengambang dan 
rendahnya identifikasi masyarakat terhadap parpol. Rapuhnya institusionalisasi parpol 
memaksa parpol di Indonesia untuk mendekati dan memengaruhi pilihan pemilih 
mengambang melalui cara-cara cepat atau instan guna kepentingan jangka pendek yakni 
memenangkan pemilu. Cara-cara instan tersebut, salah satunya, dicapai melalui 
penampilan parpol dan tokohnya di televisi melalui pemberitaan, program siaran ataupun 
iklan. Hal ini sangat berbeda dengan pemilu tahun 1955. Parpol pada masa itu lebih 
mengandalkan rapat-rapat dan komunikasi tatap muka sebagai saluran utama untuk 
mempopulerkan partai dan platform kebijakan mereka (Ufen, 2010). Pada masa lalu juga, 
kekuatan utama dari sebuah parpol adalah struktur organisasi yang kuat dan keanggotaan 
parpol hingga tingkat paling bawah (desa), yang nantinya akan menjadi ―agen lapangan‖ 
yang akan menjadi corong partai untuk melakukan diseminasi pesan (Feith, 1957). Tentu 
peran alat peraga dan sosialisasi, serta media cetak dan radio juga tidak bisa 
diabaikanbegitu saja, namun kedua media massa tersebut sifatnya komplementer terhadap 
kerja mesin partai dan hanya sedikit partai yang mengalokasikan dana besar untuk materi 
publisitas cetak (Feith, 1957). 

Dengan semakin tingginya ketergantungan parpol pada media televisi sebagai saluran 
utama untuk memengaruhi dan menyampaikan pesan kepada pemilih, maka parpol 
membutuhkan bantuan dari ahli komunikasi dan tim kreatif-produksi yang sudah terbiasa 
menggarap iklan-iklan untuk kepentingan komersial di televisi. Parpol membutuhkan 
tenaga profesional inimengingat keterbatasan pengetahuan (knowledge), pengalaman 
(experience) dan keahlian (expertise) di antara pengurus parpol untuk mengkomunikasikan 
pesannya melalui medium televisi.  

 

4.2. Dari Parpol untuk Pemilih: Memetakan Rancangan Strategi Komunikasi 
Parpol di Televisi 

Untuk dapat memetakan strategi komunikasi parpol di televisi, penelitian ini terlebih 
dahulu akan memaparkan tujuan dan hambatan komunikasi parpol. Tujuan utama parpol 
melakukan komunikasi dalam kampanye pemilu adalah untuk memperoleh dukungan 
sebesar mungkin dari calon pemilih. Dalam konteks Indonesia, artinya ada sekitar 186 juta 
pemilih yang terdaftar di KPU. Lebih lanjut, kampanye parpol melalui media juga bertujuan 
untuk meningkatkan popularitas figur partai yang akan berlaga pada pemilihan presiden-
wakil presiden tanggal 9 Juli 2014.  

Namun, parpol juga harus menghadapi setidaknya 6 (enam) masalah yang dapat 
menghambat mereka untuk mencapai tujuan di atas. Permasalahan tersebut antara lain:   

1) Calon pemilih yang tersebar di wilayah yang begitu luas 
2) Sumber daya finansial yang terbatas 
3) Tingkat kemajemukan masyarakat Indonesia 
4) Kepemilikan media oleh tokoh parpol tertentu 
5) Peraturan pelaksanaan kegiatan kampanye dalam undang-undang 
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6) Institusionalisasi parpol yang buruk yang berimbas pada rendahnya identifikasi 
masyarakat terhadap partai dan perilaku pemilih, serta kurang mampu-nya kader 
internal parpol untuk merancang strategi komunikasi parpol 

Setelah parpol mempertimbangkan tujuan dan hambatan di atas, maka mereka perlu 
menyusun strategi untuk memenangkan pertarungan kampanye di televisi. Lebih lanjut, 
parpol juga perlu melakukan evaluasi efektivitas kampanye mereka di televisi. Berangkat 
dari paparan singkat ini, maka sub-bab berikut akan memaparkan temuan-temuan terkait 
dengan tujuan, hambatan, perancangan strategi komunikasi di televisi dan evaluasi dari 
strategi yang telah dilancarkan. Fokus utama yang akan diangkat adalah strategi 
komunikasi berupa iklan politik yang ditayangkan di 10 stasiun televisi swasta di Indonesia.  

 

4.2.1. Tujuan Komunikasi Parpol dalam Konteks Kampanye Pemilu 2014 di 
Indonesia 

Tujuan utama dari strategi komunikasi parpol pada masa kampanye pada dasarnya adalah 
memberikan informasi kepada khalayak agar mereka memiliki awareness atas partai 
tertentu, memengaruhi calon pemilih untuk mendukung dan pada akhirnya mencoblos 
gambar partai atau kandidat yang diajukan partai pada saat pemilu dilaksanakan. Tentu 
tujuan akhirnya adalah mempertahankan atau merebut kekuasaan untuk memerintah.  

Dalam konteks Indonesia, maka tujuan utama komunikasi parpol adalah memberikan 
informasi dan memengaruhi 186.569.233 pemilih yang berhak menggunakan hak pilihnya 
pada tahun 2014 (KPU, 2013). Namun, mustahil untuk memengaruhi 100% pemilih. Untuk 
itu parpol berupaya menetapkan target yang realistis di pemilu mendatang. Sebagai 
contoh, Golkar berupaya untuk memperoleh dukungan minimal 20% dari total perkiraan 
pemilih yang akan mencoblos pada pemilu mendatang.31 Mirip dengan Golkar, Gerindra 
juga menargetkan perolehan suara sebesar minimal 20% dari suara sah nasional (Detik, 
2013). Tabel berikut memberikan gambaran target partai-partai politik dalam pemilu 2014 
(lihat Tabel 4-1). 

  

                                                        
31 Wawancara dengan Rizal Mallarangeng (27 Februari 2014) 
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Tabel 4-1 Target Partai Politik di Pemilu Legislatif 2014 

 
 Sumber: Diolah dari berbagai sumber 

Selain perolehan suara nasional atau jumlah kursi di DPR, masing-masing parpol juga 
menargetkan untuk mencalonkan kandidat presidennya masing-masing (lihat Tabel 4-2). 
Dengan kata lain, masing-masing parpol akan mencalonkan figur petinggi partai yang 
bersangkutan. Sebagai contoh, Golkar akan mencalonkan Aburizal Bakrie, PAN 
mencalonkan Hatta Rajasa, Hanura mencalonkan pasangan capres-cawapres Wiranto dan 
Hary Tanoesudibjo, Gerindra akan memajukan Prabowo Subianto sebagai capres, begitupun 
parpol lain (lihat Tabel 4-2). Tentu saja, para capres ini juga perlu meningkatkan 
popularitas mereka sebelum memasuki fase kampanye presiden. Faktor ini yang nantinya 
juga akan memengaruhi strategi komunikasi parpol di televisi. 

Tabel 4-2 Tokoh Kunci atau Bakal Calon Presiden Masing-masing Parpol 

 
 Sumber: Diolah dari berbagai sumber 

1 Nasdem

2 PKB

3 PKS

4 PDIP

5 Golkar

6 Gerindra

7 Demokrat

8 PAN

9 PPP

10 Hanura

11 PBB

12 PKPI

Minimal 15% suara nasional

77 kursi DPR atau 1 kursi per Dapil

50-90 kursi DPR

Masuk 3 besar

Lolos Parliamentary Threshold , 7,5 juta suara

Lolos Parliamentary Threshold

Masuk 3 besar, minimal 100 kursi DPR

100 kursi DPR

Masuk 3 besar

Minimal 27% suara nasional, 152 kursi DPR

Minimal 20% suara nasional

Minimal 20% suara nasional

No Urut 

Peserta 

Pemilu

Partai Politik Target pada Pemilu Legislatif 2014

1 Nasdem Surya Paloh Belum menentukan capres

2 PKB Muhaimin Iskandar Belum menentukan capres

3 PKS
Anis Matta / Hidayat Nur 

Wahid

Belum menentukan capres, 

kandidat potensial

4 PDIP
Megawati Sukarnoputri / 

Joko Widodo

Belum menentukan capres, 

kandidat potensial

5 Golkar Aburizal Bakrie Kandidat capres

6 Gerindra Prabowo Subianto Kandidat capres

7 Demokrat SBY Menunggu hasil konvensi

8 PAN Hatta Rajasa Kandidat capres

9 PPP Suryadharma Ali Belum menentukan capres

10 Hanura Wiranto - HT Kandidat capres-cawapres

11 PBB Yusril Ihza Mahendra Kandidat capres

12 PKPI Sutiyoso Belum menentukan capres

No Urut 

Peserta 

Pemilu

Partai Politik
Tokoh Kunci atau Bakal Calon 

Presiden
Catatan
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4.2.2. Enam Masalah Utama Penyampaian Pesan Parpol dalam Konteks 
Kampanye Pemilu 2014 di Indonesia 

“Jadi dari segi mekanisnya, it is just imposible untuk menjangkau orang banyak itu tanpa 
memanfaatkan medium modern ini. Dan itu kan sebenarnya kenapa dia bilang bahwa televisi 
adalah mediumnya demokrasi modern.” (Rizal Mallarangeng, Freedom Institute, wawancara, 
27/03/2014) 

Penelitian ini menemukan pada umumnya ada enam hambatan utama parpol dalam 
mengkomunikasikan pesannya kepada publik. Masalah pertama adalah pemilih yang 
tersebar di seluruh Indonesia yang sangat luas, terpisah oleh kondisi geografis Indonesia 
yang terdiri atas kepulauan, dengan infrastruktur transportasi yang masih buruk di 
sebagian besar wilayahnya, sedangkan waktu yang dimiliki parpol sangat terbatas.32 Parpol 
menganggap mengunjungi satu per satu kota/kabupaten di Indonesia untuk menjangkau 
sebanyak mungkin calon pemilih dalam waktu yang sempit tidaklah efektif-efisien. Salah 
seorang narasumber mengatakan: 

“... Saya keliling Indonesia sudah, semua provinsi sudah saya kunjungi. Saya butuh 3 sampai 4 
bulan untuk seluruh Indonesia. Bagaimana saya menyampaikan [visi dan misi partai]... dan itu 
ketemu orang, paling banyak saya ketemu orang lokal paling 10 ribu orang. 10 ribu orang, itu  
baru saya ke ibu kota provinsi … Indonesia ini ada 540 kabupaten kota, tiap hari pun kita 
kunjungi butuh 2 tahun. Itu pun kalau sampai, pakai helikopter loh, kalau tidak tidak sampai 
[keliling Indonesia]. Bayangkan satu tempat ke satu tempat lagi itu ratusan kilometer. Saya 
sudah lihat bagaimana capainya ya keliling satu provinsi saja mengerikannya bukan main.” 
(Arya Sinulingga, Hanura, wawancara, 06/01/2014) 

Narasumber lain mengatakan: 

“Intinya adalah kalau kita mau sampai ke jumlah yang 150 juta tadi, tidak ada jalan lain [selain 
melalui televisi]. Kalau kita kampanye gaya biasa, mau kampanye terbuka, berapa sih 
kampanye terbuka, 5.000 orang di lapangan bola udah banyak belum? 10 ribu orang di 
lapangan udah banyak belum? Kalau kita mau jalan keliling ketemu orang banyak tiap hari, 3 
acara udah capek. 10 ribu orang. 10 ribu [orang] kali 30 [hari] berapa? Per bulan cuma dapat 
300 ribu [orang]. Pemilih 150 juta. Berapa bulan kita harus keliling nggak pernah berhenti, 7 
hari seminggu untuk menjangkau 150 juta nggak bakal terjangkau…setahun kita jalan tiap hari 
nggak pernah berhenti, nggak pernah libur cuma dapat berapa? 12 juta orang, nggak ada 10% 
dari pemilih yang kita harapkan” (Rizal Mallarangeng, Freedom Institute/Golkar, wawancara, 27 
Februari 2014) 

Bagaimana caranya menjangkau calon pemilih sebanyak mungkin adalah permasalahan 
utama parpol dalam berkampanye. Rizal Mallarangeng pimpinan Freedom Institute yang 
juga Ketua DPP Golkar Bidang Pemikiran dan Kebijakan, mengatakan:  

“Untuk bisa masyarakat punya kesan/ pandangan [baik] terhadap sebuah objek, baik partai 
maupun pribadi, ada problem besar di sini. Pertama, kemampuan masyarakat tersebut 
menyerap pesan baik gambar maupun kata-kata yang ada…Ada persoalan mechanics of 
communication. Kita boleh tampil gagah segagah-gagahnya, tampan setampan-tampannya, 
pintar sepintar-pintarnya, kalau mereka tidak pernah tahu, tidak pernah dengar, tidak pernah 
lihat [figurnya] kan susah juga…lewat apa kita bisa menjangkau mereka. Mereka yang saya 
maksud adalah 150 juta orang [perkiraan jumlah pemilih]” (Rizal Mallarangeng, Freedom 
Institute/Golkar, wawancara, 27 Februari 2014) 

Kedua, permasalahan luas wilayah jika parpol menjalankan roadshow atau tatap muka 
dengan masyarakat di daerah yang sedemikian luas juga berakibat pada besarnya biaya 

                                                        
32 Kampanye pemilu periode I berlangsung selama 3 bulan, yaitu 8 Januari 2013 – 5 April 2013 
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kampanye yang dibutuhkan, karena bisa mencapai angka puluhan miliar.33 Sedangkan, 
pemasukan kas parpol yang diperoleh dari alokasi APBN, sumbangan anggota dan 
simpatisan, serta sumber-sumber lain yang sah tidak cukup untuk menutupi keseluruhan 
biaya kampanye. Pada akhirnya parpol harus bergantung pada sumber dana dari pejabat 
teras parpol, khususnya ketua umum partai. Jika dihitung biaya per kepala, maka 
kampanye melalui cara-cara konvensional bisa jauh lebih mahal, sedangkan hasilnya 
kurang efektif dibandingkan dengan pemasangan iklan di media massa yang memiliki 
jangkauan yang lebih luas dan juga lebih murahsecara biaya. 

Ketiga, parpol di Indonesia juga dihadapkan pada permasalahan komposisi masyarakat 
Indonesia yang majemuk, baik dari segi sosio-kultural, ekonomi dan persebaran desa-kota. 
Hampir mustahil bagi sebuah partai untuk, misalnya, berfokus hanya pada suku Jawa saja 
walaupun suku tersebut merupakan suku terbesar dalam komposisi masyarakat Indonesia. 
Fakta ini turut memengaruhi parpol dalam menyusun strategi pesan kampanyenya. 

Keempat, kepemilikan televisi oleh tokoh parpol tertentu menjadi permasalahan bagi partai 
yang tidak memiliki akses khusus ke televisi. Ada kecurigaan kuat bahwa telah terjadi 
keberpihakan media pada parpol tertentu, sehingga sulit bagi partai lain untuk 
mendapatkan exposure pemberitaan yang tinggi dan positif, kecuali partai tersebut 
memiliki figur yang kuat seperti Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) yang juga 
bakal calon Presiden dari PDIP.  

Kelima, adanya peraturan baru yang ditetapkan dalam pemilu kali ini, khususnya UU 
No.8/2012 pasal 82 dan pasal 83 mengenai pembatasan waktu penayangan iklan kampanye 
di media massa cetak dan elektronik. Peraturan ini menjadi permasalahan bagi parpol, 
karenamereka tidak lagi bebas untuk memasang iklan kampanye pemilu dikedua media 
tersebut. Lebih lanjut, peraturan ini juga akan sangat memengaruhi strategi parpol dalam 
memanfaatkan media massa cetak dan elektronik.  

Keenam, buruknya institusionalisasi partai di Indonesia yang berimbas pada rendahnya 
party ID dan besarnya angka pemilih mengambang. Akibatnya, parpol tergoda untuk 
mengambil jalan pintas dalam memengaruhi pemilih yakni melalui media massa, 
khususnya televisi. Rendahnya party ID juga bisa dimaknai sebagai sebuah sinyal bahwa 
sebagian besar masyarakat tidak memiliki polarisasi ideologi yang ekstrim. Jika preferensi 
ideologi ini diterjemahkan dalam sebuah kurva distribusi normal maka akan terlihat bahwa 
preferensi mayoritas masyakat akan berada di wilayah tengah-kanan yang dikuasai oleh 
partai-partai nasionalis-religius (lihat Gambar 4.2). Akibatnya hampir seluruh parpol akan 
berlomba menarik minat pemilih di ceruk yang sama.Selain itu, buruknya institusionalisasi 
parpol juga berdampak pada kapasitas dan kapabilitas kadernya dalam menyusun dan 
mengeksekusi strategi komunikasi partai. Hal ini turut memengaruhi strategi komunikasi 
parpol dalam kampanye pemilu. 

                                                        
33 Wawancara dengan Rizal Mallarangeng (27 Februari 2014). 
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Gambar 4.2 Sebaran Suara Parpol Berdasarkan Perbandingan Spektrum Ideologi 

Sumber: (Mallarangeng, n.d.) 

Masalah pertama, kedua dan ketiga merupakan jawaban utama atas pertanyaan mengapa 
parpol lebih memilih televisi sebagai saluran untuk mengkomunikasikan pesannya. Televisi 
menjadi primadona dibandingkan dengan moda komunikasi lainnya karena televisi 
merupakan saluran informasi yang paling banyak diakses oleh masyarakat. Berdasarkan 
hasil survei Charta Politika pada Juli 2012, sekitar 75,7% masyarakat menonton televisi 
setiap harinya (Charta-Politika, 2012). Hasil survei terbaru dari Pol-Tracking Institute pada 
bulan Januari 2014 juga memberikan angka yang hampir mirip di mana 77,1% dari total 
responden menyatakan bahwa mereka hampir setiap harinya mengakses informasi dari 
televisi (Institute, 2014). Angka tersebut adalah yang tertinggi jika dibandingkan dengan 
saluran lain seperti radio, koran, atau internet (lihat Tabel 4-3 dan 4-4).  

Tabel 4-3 Tingkat Akses Masyarakat terhadap Koran, TV, Radio dan Internet (%) 

No Media Setiap hari 
atau hampir 
setiap hari 

3-4 hari 
dalam 

seminggu 

1-2 hari dalam 
seminggu 

Jarang (tidak 
setiap 

minggu) 

Tidak 
pernah 

TT/TJ 

1 Koran 10.1 5.4 6.8 28.0 42.5 7.2 

2 TV 75.7 7.7 2.9 8.7 2.7 2.3 

3 Radio 7.4 4.5 5.8 27.0 48.5 6.8 

4 Internet 5.6 3.5 3.7 12.0 64.5 10.2 

Sumber: Charta Politika (2012) 

 

 

 

Partai peserta Pemilu 1955 
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Tabel 4-4 Segmen Media dan Frekuensi Pemanfaatannya (%) 

 Koran TV Radio Internet 

Tidak pernah 45.20 1.70 48.50 65.20 

Jarang 25.90 6.50 25.90 10.40 

1-2 hari/minggu 6.30 2.90 5.70 4.30 

3-4 hari/minggu 8.90 10.20 6.20 6.10 

Hampir setiap hari 10.00 77.10 9.40 7.20 

TT/TJ 3.70 3.06 4.30 6.80 

Sumber: Dimodifikasi dari Pol-Tracking Institute (2014) 

Selain dilihat dari konsumsi warga terhadap media, semakin tergantungnya parpol 
terhadap televisi juga dapat dicermati dari besarnya pengeluaran (spending) untuk tujuan 
politik. Hasil riset Nielsen pada awal tahun 2013 menunjukkan adanya pertumbuhan 
belanja iklan sebesar 2,72 triliun rupiah atau 56% lebih besar dari periode yang sama pada 
tahun sebelumnya (year-on-year) yang dikeluarkan oleh kelompok pemerintah dan parpol, 
di mana porsi iklan terbesar berasal dari belanja iklan di televisi (SWA, 2013). 

Hambatan keempat, kelima dan keenam adalah masalah yang juga harus dihadapi parpol 
dalam menyikapi dugaan keberpihakan media pada parpol tertentu, aturan-aturan baru 
yang ada di UU No.8/2012 dan perilaku pemilih yang tidak lagi terlalu terkurung pada 
sekat-sekat ideologis, serta ketidakmampuan kader internal parpol untuk merumuskan 
strategi komunikasinya dengan baik sehingga harus bergantung pada pihak ketiga.  

Setelah mempertimbangkan keenam masalah di atas dan juga memperhatikan tujuan-
tujuan parpol dalam kampanye pemilu, maka pada bagian berikutnya akan dibahas strategi 
komunikasi parpol dalam kampanye di televisi. 

 

4.2.3. Rancangan Strategi Komunikasi Parpol di Televisi 

Untuk menyiasati masalah-masalah di atas dan mencapai tujuan parpol dalam pemilu, 
maka parpol perlu menyusun strategi komunikasi di media massa, khususnya televisi. 
Secara garis besar, tampilnya tokoh atau parpol di media (khususnya televisi) dapat dibagi 
menjadi tiga jenis berdasarkan sisi komersialitasnya, yakni secara cuma-cuma/gratis (free 
media), berbayar (paid media) dan campuran (Schroder, 2013).34 Penayangan yang sifatnya 
cuma-cuma biasanya melalui peliputan media atas suatu kegiatan atau wawancara dengan 
tokoh atau parpol yang kemudian masuk ke dalam program berita reguler. Keunggulan 
penggunaan media jenis ini adalah biayanya murah dan kredibilitasnya lebih tinggi 
dibandingkan iklan. Kelemahannya adalah pesan tidak dapat dikontrol sepenuhnya oleh 
parpol. Untuk penayangan yang sifatnya berbayar, pada umumnya berupa iklan dengan 
durasi rata-rata 30-60 detik atau liputan advertorial.35  

Namun dalam penelitian ini, kami juga menemukan bahwa ada tokoh parpol tertentu yang 
muncul dalam tayangan program-program hiburan di televisi, seperti menjadi pembawa 

                                                        
34 Penelitian ini hanya akan membahas penggunaan media berbayar dan cuma-cuma.  
35 Namun dalam periode penelitian ini, peneliti hanya menemukan pemasangan iklan televisi saja. 
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acara kuis atau muncul secara singkat dalam tayangan sinetron.36 Keunggulan dari 
pemanfaatan media berbayar ini adalah pesannya dapat dikontrol sesuai tujuan parpol, 
sedangkan kelemahannya adalah biaya yang dibutuhkan cenderung mahal dan kredibilitas 
pesannya dipertanyakan. Untuk dapat merancang dan mengolah strategi memanfaatkan 
kedua media di atas, ada kalanya parpol membutuhkan bantuan pihak ketiga karena 
adanya keterbatasan kemampuan dan kecakapan kader internal parpol.  

Penelitian ini berhasil mengidentifikasi lima strategi yang digunakan oleh parpol di 
Indonesia terkait penayangan tokoh atau parpol di televisi. Kelima strategi tersebut adalah: 

1. Mencari celah peraturan perundang-undangan 
2. Pengoptimalan kemunculan parpol/tokoh di liputan media 
3. Penetrasi pada tayangan hiburan 
4. Penayangan iklan dengan strategi pesan dan tampilan khusus 
5. Melibatkan pihak ketiga untuk merancang dan mengeksekusi strategi komunikasi. 

Kelima strategi tersebut akan dijabarkan lebih lanjut pada bagian di bawah ini 

Tabel 4-5 Rangkuman Strategi Komunikasi Parpol di Televisi 

 

Sumber: Peneliti 

                                                        
36 Peneliti menghadapi keterbatasan akses untuk mengetahui apakah figur yang muncul dalam program 
penyiaran seperti sinetron atau kuis membayar kepada televisi yang bersangkutan. Namun guna kepentingan 
penelitian, tayangan jenis ini kami masukan kedalam kategori paid media, lebih karena si tokoh mampu untuk 
mengontrol sesuai hasil yang diharapkan. 
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1) Mencari Celah Peraturan Perundang-undangan - Bermain di Ruang Abu-abu: 
Menggunakan Bahasa yang Menghindari Materi Kampanye 

Strategi utama yang digunakan oleh parpol agar tetap bisa tampil di televisi, baik dalam 
program pemberitaan, penyiaran ataupun iklan, adalah dengan menyiasati bahasa yang 
dipergunakan agar tidak memenuhi unsur kampanye yang tercantum dalam UU Pemilu 
Legislatif dan PKPU. 

Tabel di bawah ini menunjukkan bahwa parpol berupaya menyiasati peraturan dengan 
menghindari penggunaan unsur-unsur materi kampanye secara eksplisit dalam iklannya. 
Walaupun ada yang menyatakan visi, misi, program atau ajakan, namun tidak semua unsur 
dipenuhi, sehingga sulit untuk dikualifikasikan secara penuh sebagai iklan kampanye 
pemilu legislatif. 

Tabel 4-6 Iklan Parpol vs Materi Kampanye Pemilu Legislatif 

 

Sumber: Diolah dari berbagai sumber 

Sebagai contoh, dalam iklan Gerindra versi ―Moreno Soeprapto: Ayo Bergerak Bersama 
Prabowo Subianto‖, Moreno mengajak pemirsanya untuk memilih Prabowo Subianto 
(Ketua Dewan Pembina Gerindra) agar Indonesia bisa bergerak cepat. Iklan tersebut 
diakhiri suara burung elang yang menjadi ciri khas Gerindra. Tidak terdapat visi, misi, 
program ataupun ajakan untuk memilih Gerindra secara eksplisit. Meskipun demikian, 
perlu dicermati bahwa ajakan untuk memilih Prabowo bukanlah sebuah pelanggaran 
terhadap UU No.8/2012 dan PKPU No.15/2013. Iklan-iklan parpol lain juga menunjukkan 
pola yang hampir sama dengan iklan Gerindra.  

Visi Misi Program Ajakan

1 Gerindra

Bondan Winarno: 

Prabowo Subianto 

Maknyus!

Perubahan bersama Prabowo

Hebat, lapangan kerja baru, produksi 

bahan pangan lokal, harga terjangkau, 

pendidikan, resep tepat, Indonesia 

bangkit

X X O X
Tokoh: Prabowo 

Subianto

2 Gerindra

Moreno Soeprapto: Ayo 

Bergerak Bersama 

Prabowo Subianto

Berubah dengan pemimpin baru 

yang mampu membawa 

Indonesia maju lebih cepat

Kecepatan, maju, pemimpin baru, kuat, 

jujur, berani
X X X X

Tokoh: Prabowo 

Subianto

3 Golkar Ojo Lali  Nasib Rakyat

Rakyat rindu pemimpin yang 

tegas, yang tidak melupakan 

janjinya untuk 

menyejahterakan rakyat dan 

meringankan beban kehidupan

Ojo lali  nasib e rakyat, ringankan beban 

kehidupan rakyat, tingkatkan 

kesejahteraan, rindu pemerintah yang 

tegas, mampu berikan karya nyata, suara 

Golkar suara Rakyat

O O X X

Partai: Golkar, 

namun tidak ada 

ajakan secara 

ekplisit

4 PDIP Indonesia Hebat

Perbedaan jangan jadi 

pemecah belah. Putra putri 

bangsa harus bersatu.

Gambar patung Garuda Pancasila, 

pemuda/I dari berbagai etnis, cukup 

sudah bicara siapa paling besar, siapa 

paling benar, cukup sudah perbedaan 

jadi alasan dan saling menghujat, jangan 

lihat suku agama dan dari mana daerah 

asalnya, sabang-merauke berlimpah 

kekuatan, putra-putri bangsa bersatulah

X X X X

Partai: PDIP, 

namun tidak ada 

ajakan secara 

eksplisit

5 Nasdem
Keping-keping Tak Bisa 

Hidup Sendiri

Seluruh elemen masyarakat 

harus bersatu, khususnya 

pemuda dalam menghadapi 

masalah bangsa. Ini saat untuk 

menata ulang negeri

Merosot, landasan berdiriku hancur, 

segala yang kucita-citakan tertelan 

ombak, kebebasan jadi keserakahan/ 

kerakusan, kepandaian hanya untuk 

mempermainkan, politik untuk 

kekuasaan, kelimpahan tak terbagi, 

saatnya menata ulang negeri

O X X X

Partai: Nasdem, 

namun tidak ada 

ajakan secara 

eksplisit

6 PKPI
Partai PKPI (Berbeda 

Tapi Bersatu)

Menghargai hak masing-masing 

untuk mewujudkan persatuan 

sebagai bangsa

Sosok Sutiyoso. Aktor dengan kostum dari 

berbagai suku di Indonesia. Indonesia itu 

unik, ada banyak suku, budaya, agama 

yang berbeda. Jika kita bisa merasa sama 

dan menghargai hak masing-masing. 

Keadilan negeri bisa terwujud. Persatuan 

bangsa. PKP Indonesia wujudkan 

keadilan untuk persatuan

O O X X

Partai: PKPI, 

namun tidak ada 

ajakan secara 

eksplisit

Apakah Mengandung...Peserta 

Pemilu?
Dukungan Pada 

Partai atau Tokoh?
No Partai Versi Iklan Pesan Utama Kata Kunci
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Implikasi langsung dari hal ini adalah parpol akan terus berani untuk bermain di ruang 
abu-abu dan mengeksploitasi celah yang ada, karena mereka sadar bahwa akan sangat sulit 
bagi pengawas aturan (Bawaslu, KPI dan Dewan Pers)  untuk menjerat mereka dengan 
definisi materi kampanye yang ada. Penataan bahasa ini menjadi kunci utama dari 
pelaksanaan seluruh strategi parpol yang akan disampaikan di bawah ini.  

 

2) Memaksimalkan Kemunculan Tokoh atau Parpol pada Program Pemberitaan 
dengan Mengadakan Acara/Kegiatan dengan Nilai Berita (News Value), atau 
Intervensi Ruang Pemberitaan (Newsroom) oleh Pemilik Televisi. 

Secara alamiah, akan terjadi peningkatan pemberitaan media mengenai parpol menjelang 
diadakannya pemilu karena baik media maupun parpol saling membutuhkan satu sama 
lain. Media membutuhkan parpol sebagai sumber berita yang akan mereka tayangkan di 
program berita atau diskusi/talkshow, baik program reguler (misalkan Liputan 6 di SCTV, 
Apa Kabar Indonesia dan Indonesia Lawyers Club (ILC) di TV One, Metro Siang dan Mata 
Najwa di Metro TV, dan sebagainya) ataupun program khusus menjelang pemilu (Kabar 
Pemilu di TV One atau Demokrasi Kursi di Kompas TV). Sebaliknya, parpol membutuhkan 
media untuk publisitas mereka agar tokoh partai atau caleg lebih dikenal oleh masyarakat 
luas. 

Namun, tidak semua acara yang diadakan parpol memiliki nilai berita (news value) yang 
layak ditampilkan dalam program berita. Untuk menyiasati masalah tersebut, ada beberapa 
parpol seperti Gerindra, Hanura, Golkar dan Partai Demokrat yang merancang 
kegiatan/acara khusus sehingga memiliki nilai berita yang tinggi demi menarik perhatian 
media. Kegiatan-kegiatan tersebut dapat berupa konferensi pers, wawancara eksklusif, 
seminar, perayaan hari ulang tahun partai, rapat konsolidasi, konvensi, 
kunjungan/roadshow, blusukan dan lain sebagainya. Parpol juga memoles citra kandidat 
Capres/Cawapresnya agar memiliki nilai berita sehingga cocok untuk ditayangkan di 
televisi. Salah seorang narasumber mengungkapkan: 

“Dia [kandidat Capres/Cawapres] harus tampil kalau kita [parpol] jalan ke sekolah mana, bagus 
2.000, 3.000 siswa. Bagus. Berguna bagi 3.000 orang siswa tersebut. Tapi kita harus bawa 
kamera TV. Kita harus bawa media. Radio ok, koran ok, tapi intinya harus ada wartawan TV-nya. 
Supaya malamnya kita dilihat orang [dan berkomentar] “Gila nih orang, ceramah di suatu daerah. 
Hebat! Simpatik!”. Yang lihat 5 juta orang. Yang dengarkan langsung 2.000 siswa. Jadi yang 2.000 
ini kan tools to reach the larger number,dengan apa? Bawa wartawan. Makanya tim media harus 
kuat. Makanya di Amerika itu waktu kampanye, setengah pesawat isinya wartawan…karena itu, 
ketemunya 3.000 orang, 200 orang, salaman dengan 50 ibu-ibu tetapi kalau disorot kamera maka 
yang 50 ini disaksikan oleh 10 juta orang, kalau pintar-pintar disaksikan oleh 20 juta orang…”  
(Rizal Mallarangeng, Freedom Institute/Golkar, wawancara, 27 Februari 2014) 

Partai seperti Gerindra bahkan memiliki badan khusus yang mengurus strategi untuk 
penayangan media tidak berbayar ini. Badan ini terdiri dari Prabowo Media Center yang 
diketuai oleh Budi Purnomo Kartodiharjo (sebelumnya menjabat sebagai Ketua Tim 
Komunikasi Media dan Media Center Jokowi-Basuki pada pemilukada DKI Jakarta) dan 
Gerindra Media Center yang dipimpin oleh Ariseno Ridhwan. Kedua badan ini bertugas 
untuk secara aktif memasok informasi yang terkait dengan Gerindra dan Prabowo Subianto 
kepada awak media sehingga pemberitaan media dapat lebih berimbang (Gatra, 2013). Tim 
ini juga memoles citra dan konten pesan yang akan keluar dari Gerindra dan Prabowo 
sehingga kesan tegas, simpatik dan memahami permasalahan masyarakat dapat 
tersampaikan dengan baik.  
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Berbeda dari Gerindra, Hanura mengkoordinasikan kegiatan caleg-caleg dan kegiatan 
pasangan capres-cawapres Wiranto-Hary Tanoesudibjo (Win-HT) di bawah koordinasi 
Bapilu Hanura. Menurut salah seorang narasumber, kelemahan dari partai-partai lain 
adalah tidak adanya koordinasi antara kegiatan caleg-caleg dengan Capres/Cawapresnya 
sehingga media kesulitan untuk memilah mana acara yang memiliki nilai berita yang tinggi 
dan mana yang tidak. Koordinasi kegiatan yang dilakukan oleh Bapilu Hanura dipercaya 
lebih efektif untuk menarik minat media dalam menyiarkan pemberitaan terkait partai 
tersebut. 

Contoh lain adalah Partai Demokrat yang berupaya untuk mendapatkan porsi pemberitaan 
yang lebih positif mengenai partainya. Keputusan Partai Demokrat untuk mengadakan 
konvensi juga merupakan bagian dari strategi partai tersebut untuk meningkatkan 
kehadiran mereka di televisidan menunjukkan wajah partai yang terbuka dan demokratis. 
Hal ini diperlukan karena selama 3 tahun belakangan, pemberitaan mengenai Partai 
Demokrat didominasi oleh pemberitaan dengan nada negatif terkait dengan kasus korupsi 
yang menimpa tokoh-tokoh terasnya dan isu perpecahan internal partai. Konvensi dengan 
berbagai acara pendukungnya seperti pendaftaran peserta, sesi temu media (meet the press), 
dan debat kenegaraan, dirancang agar memiliki nilai berita yang tinggi sehingga media 
tertarik untuk memberitakannya.  

Strategi ini menyiratkan bahwa ada kesadaran dari beberapa parpol dan tokoh untuk lebih 
sadar pada arti penting peliputan media. Pemberitaan mengenai tokoh atau partai politik di 
media televisi mungkin bukan lagi sesuatu hal yang alamiah, namun sudah diatur 
sedemikian rupa (by design) oleh si pembuat strategi. Masyarakat dituntut untuk lebih 
pintar dan bijak dalam menangkap serta mengevaluasi pesan yang disampaikan dalam 
pemberitaan yang terkait dengan partai politik.   

Namun, ada juga kecurigaan bahwa parpol dan tokohnya yang terafiliasi dengan stasiun 
televisi tertentu telah menerapkan strategi intervensi terhadap pemberitaan di televisi 
terkait. Salah seorang narasumber mengatakan: 

“...Dan kita tahu ada sejumlah pemain, pemain politik di dalamnya [televisi], dari partai yang 
juga masih di masuk di news room. Ada Arya Sinulingga wapemred, ada pemred Arif 
Suditomo, sampai tadi pagi saya masih mencek dia masih [ada di news room] saya masih 
menonton Seputar Indonesia pemrednya tetap dia. Terus yang ketiga adalah ada Erman ya, 
Erman itu mengundurkan diri dari salah satu stasiun televisi Metro TV, tapi yang saya tahu dari 
teman-teman di dalam dia tetap masuk kok... mungkin harus dicari jabatannya apa.” (Nina 
Armando, Dosen Departemen Komunikasi FISIP UI, wawancara, 10/01/2014) 

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa tokoh dan parpol tertentu seperti Hanura 
dengan pasangan Wiranto-Hari Tanoesudibjo, Nasdem dengan Surya Paloh, dan Golkar 
dengan Aburizal Bakrie, mendapatkan porsi pemberitaan yang lebih tinggi di stasiun 
televisi seperti RCTI, Global TV, MNC TV, Metro TV, TV One dan ANTV, dibandingkan 
dengan partai dan tokoh lainnya (lihat sub-bab 5.2). Ini merupakan sebuah indikasi kuat 
adanya intervensi media oleh pemilik pada ruang pemberitaan. Pemilik media tentu 
melakukan hal tersebut untuk mengoptimalkan sumber daya yang mereka miliki untuk 
meningkatkan popularitas parpol dan tokoh yang bersangkutan.37 

Implikasi dari strategi ini adalah media (khususnya pemberitaan) yang seharusnya menjadi 
pihak yang netral dalam mengawasi jalannya proses demokrasi, menjadi entitas yang 
                                                        
37 Diskusi lebih lanjut, lihat Bab 5. 
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berpihak pada kepentingan politik pemilik yang juga petinggi parpol tertentu. Ada 
kekhawatiran bahwa beberapa media sudah berubah menjadi corong kepentingan pemilik 
televisi yang juga pimpinan parpol. Dalam jangka panjang, dikhawatirkan kepercayaan 
masyarakat terhadap kredibilitas liputan media menjadi dipertanyakan dan masyarakat 
kehilangan sumber berita yang mampu menyajikan isu secara objektif dan netral.  

 

3) Melakukan Penetrasi pada Program Acara Hiburan di Televisi. 

Kemunculan parpol/tokoh dalam tayangan hiburan tergolong baru karena biasanyamereka 
muncul dalam program berita, bukan acara hiburan. Tokoh-tokoh parpol seperti pasangan 
capres Wiranto dan Hary Tanoesudibjo (Win-HT), sempat muncul dalam sinetron ―Tukang 
Bubur Naik Haji‖ yang ditayangkan di tayangkan di RCTI. Selain pasangan Win-HT, tokoh 
politik lain yakni Dahlan Iskan (peserta konvensi Partai Demokrat) juga muncul dalam 
―Mak Ijah Naik Haji‖ (Kompas, 2013a). 

Selain sinetron, tayangan kuis juga menjadi ajang tampilnya tokoh-tokoh parpol. Sebagai 
contoh, para caleg Hanura seperti Fuad Syauqi (dapil Banten 1), Roberto Everhard (dapil DI 
Yogyakarta), serta Wiranto juga muncul dalam program ―Kuis Kebangsaan‖ yang 
ditayangkan di RCTI (Tribun, 2013). Selain ―Kuis Kebangsaan‖, Wiranto dan caleg Hanura 
lainnya juga muncul dalam kuis ―Indonesia Cerdas‖ yang ditayangkan di Global TV, yang 
merupakan salah satu televisi swasta milik Hary Tanoesudibjo. Dalam kedua kuis tersebut, 
selain menampilkan tokoh-tokoh tadi, juga disebutkan berulang-ulang slogan Hanura yakni 
―Bersih, Peduli, Tegas‖ dan menggunakan kata kunci untuk menjawab pertanyaan yang 
berbunyi ―Win-HT‖.38 

Acara-acara tersebut secara jelas bertujuan untuk mempopulerkan figur parpol dan 
mensosialisasikan tagline dari partai tertentu. Selain memperkenalkan wajah caleg, tujuan 
utama dari kuis dan sinetron yang menayangkan sosok Win-HT bertujuan untuk 
mempopulerkan pasangan tersebut sebagai pasangan capres-cawapres. Upaya ini juga 
dilakukan untuk menyiasati peraturan yang mengatur tentang definisi dan kegiatan 
kampanye pemilu di televisi. Argumen partai Hanura adalah acara tersebut bukan 
merupakan bentuk kampanye karena tidak mengandung unsur materiil kampanye pemilu 
legislatif, sehingga hanya bersifat sosialisasi, bukan kampanye (Kompas, 2013b). Lebih 
lanjut, tampilnya Win-HT sebagai pasangan capres-cawapres tidak melanggar aturan 
karena memang secara resmi mereka belum ditetapkan sebagai peserta pemilu presiden 
oleh KPU. Hanura bahkan berpendapat bahwa acara yang mereka selenggarakan 
merupakan bentuk kreativitas yang harus dihargai, memberikan pendidikan untuk 
masyarakat, serta membantu KPU (Antara, 2014, Republika, 2014). Sulit untuk menyangkal 
bahwa strategi seperti ini lebih mudah dilakukan oleh parpol yang petingginya adalah 
pemilik stasiun televisi tersebut. Dalam kasus-kasus di atas, keistimewaan posisi Hary 
Tanoesudibjo sebagai Ketua Bapilu Hanura, Cawapres Hanura, sekaligus pemilik jaringan 
MNC Media memberikan keuntungan tersendiri bagi Hanura dan pasangan Win-HT dengan 

                                                        
38 Pada tanggal 7 Februari 2014, RCTI juga menayangkan program  siaran ―Mewujudkan Mimpi Indonesia‖ 
yang menayangkan sosok Wiranto yang menyamar sebagai tukang becak di Solo. Tujuan dari acara tersebut 
adalah untuk menunjukkan sosok Wiranto sebagai seorang calon pemimpin yang sangat berusaha untuk 
memahami apa yang dirasakan dan diinginkan oleh rakyat, khususnya di tingkat akar rumput, yang nantinya 
jika terpilih dapat mewujudkan keinginan tersebut. (Lihat: KPI (2014) Teguran Siaran "Mewujudkan Mimpi 
Indonesia" RCTI. Jakarta, KPI. 
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cara mengeksploitasi acara-acara hiburan yang ditayangkan di Global TV, RCTI dan MNC 
TV.  

Ada tiga implikasi dari penerapan strategi kampanye politik melalui acara hiburan di 
televisi yang mengikutsertakan tokoh dan tagline parpol. 

Pertama, politisasi media oleh parpol dan pemilik televisi menjadi semakin meluas dan 
melampaui batas-batas tradisional. Pemaparan di atas menjadi bukti penting penetrasi 
kampanye politik bisa dilakukan tidak hanya di program-program berita atau iklan, tapi 
juga melalui bentuk kuis dan tayangan sinetron.  

Kedua, indikasi munculnya kecemburuan dari parpol lain yang tidak memiliki akses khusus 
ke televisi. Kecemburuan ini mungkin saja akan berujung pada pertanyaan mengenai 
penerapan asas keadilan dan kejujuran dalam berkampanye. Jika pada akhirnya partai yang 
mengeksploitasi cara-cara yang demikian memenangkan pemilu, maka dikhawatirkan akan 
muncul pertanyaan mengenai legitimasi partai tersebut karena dianggap telah mencederai 
etika politik dalam sebuah kompetisi yang demokratis.  

Ketiga, adanya kekhawatiran bahwa parpol lain pun akan melakukan hal yang serupa untuk 
mensosialisasikan tokoh dan partainya. Akibatnya akan muncul sebuah kompetisi yang 
tidak sehat di mana hak-hak penonton televisi untuk mendapatkan tayangan yang 
berkualitas dilanggar oleh kepentingan parpol untuk memenangkan pemilu. Ada potensi 
cara-cara kampanye seperti ini justru akan semakin menurunkan minat pemilih untuk 
memilih partai tersebut, khususnya bagi mereka yang memiliki kesadaran politik cukup 
tinggi. 

 

4) Meningkatkan Popularitas Parpol dan Tokoh Melalui Tayangan Iklan di Televisi 
dengan Isi Pesan yang Dikontrol dan Ditayangkan pada Waktu-waktu Strategis. 

Penayangan iklan berbayar di televisi merupakan strategi yang ditempuh oleh parpol 
untuk menjawab secara sekaligus enam masalah yang telah diungkapkan sebelumnya. 
Dengan menyiasati masalah-masalah tersebut, parpol berharap tujuan kampanye mereka 
untuk meningkatkan awareness dan popularitas di benak masyarakat luas dapat tercapai. Di 
bawah ini, akan dijabarkan lebih lanjut mengenai empat strategi iklan parpol yang dibagi 
kedalam dua sub-strategi, yakni: penempatan waktu tayang dan isi pesan iklan parpol di 
televisi.  

 

A. Strategi Penempatan Waktu Tayang Iklan (Placement): Mengkonsentrasikan Jumlah 
Penayangan pada Periode Prime Time Program TV Populer 

Dengan terbatasnya sumber daya finansial yang dimiliki oleh parpol dan mahalnya biaya 
pemasangan iklan di televisi, maka perlu ada strategi khusus untuk penayangan iklan 
parpol. Untuk mengatasi permasalahan ini, umumnya parpol akan mengkonsentrasikan 
frekuensi penayangan iklannya pada periode prime time yang ditonton lebih banyak 
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pemirsa dibandingkan jam-jam lainnya.39 Sebagai contoh, untuk pemasangan iklan di 
program ―Yuk Keep Smile (YKS)‖ di Trans TV, atau sinetron ―ABG Jadi Manten‖, dan ―Diam-
diam Suka‖ di SCTV bisa mencapai angka 50-55 juta per sekali tayang untuk durasi 30 
detik.40 Narasumber penelitian ini mengatakan: 

“...Lihat dari rating iklan yang ada misalnya, YKS – Yuk Keep Smile...  kan makanya ada 
prime time,  prime time itu antara jam 7 sampai 9 malam, mostly orang menonton TV 
disitu. Ada yang pagi ada yang siang, tapi kan kurvanya naik di prime time... Makanya 
kan tarif iklannya paling mahal. Nah untuk jam 8 sampai jam 9, 25% penonton itu di 
seluruh Indonesia, share-nya, total penonton kan 50 sampai 80 juta. Itu 25 persen. Jadi 
25 persen orang yang malam-malam nonton di jam prime time itu, nonton [acara YKS]. 
Kalau acara yang paling top, berita dan talkshow... itu acaranya Karni Ilyas misalnya. Itu 
cuma 6% share-nya. Kan tercermin dari tarifnya…Di Yuk Keep Smile, memang mahal 
sekali... sekali muncul 90 juta, lima kali muncul 450 juta per hari, tapi loh kita bisa  
menjangkau orang seketika, 25 persen katakanlah dari 50 juta,12 juta orang seketika, 
yang hanya bisa dicapai dalam setahun.” (Rizal Mallarangeng, Freedom Institute/Golkar, 
wawancara, 27 Februari 2014) 

Penelitian ini menemukan jumlah tayangan iklan parpol pada jam-jam prime time memang 
lebih tinggi dibandingkan tayangan iklan parpol pada periode normal41. 

 

Satu hal perlu digarisbawahi adalah kemampuan parpol untuk secara signifikan 
meningkatkan frekuensi dan durasi tayangan iklannya jika parpol tersebut terafiliasi 
dengan pemilik stasiun televisi.42 Selain itu, mereka juga mampu untuk menayangkan iklan 
dengan jumlah yang relatif berimbang pada periode prime time dan normal. Lebih lanjut, 
partai-partai yang memiliki afiliasi dengan televisi ini juga bisa memasang iklan dengan 
durasi yang lebih panjang, sekitar 60 detik, dari partai lain yang hanya berkisar sekitar 30 
detik.43 Ini menunjukkan bahwa afiliasi parpol terhadap televisi melalui pemilik yang 
                                                        
39 Prime time setiap stasiun televisi bisa bervariasi. Jika merujuk pada harga spot iklan tertinggi maka, untuk 
SCTV misalnya, prime time ada pada pukul 17:00-22:00 WIB. Sedangkan untuk Trans TV, prime time ada pada 
pukul 19:00-21:45. 
40 Data diolah dari rate card SCTV dan Trans TV untuk bulan Maret 2014. 
41 Data lebih lanjut silakan baca Bab 5 dari penelitian ini. 
42 Lihat sub-bab 5.2 dari laporan penelitian ini untuk temuan dan pembahasan lebih lanjut  
43 Sebagai contoh, lihat iklan Nasdem versi ―Keping-keping Tak Bisa Hidup Sendiri‖ 
http://www.youtube.com/watch?v=f38LPNKWbPw (diakses 12 Maret 2014) 

Boks 2. Berapa Harga Sebuah Iklan? 

Harga iklan pada periode prime time berkisar antara 35 juta hingga 60 juta rupiah (belum termasuk PPN 
10%) per sekali tayang untuk durasi 30 detik. Jika durasi iklan hanya 15 detik, maka hanya dikenakan 60 
persen tarif iklan normal. 

Untuk beriklan di periode penayangan sinetron “Tukang Bubur Naik Haji” di RCTI, pemasang iklan harus 
menyiapkan dana sebesar 60 juta rupiah per tayang. Bahkan di stasiun televisi yang sama, program-
program khusus seperti “Indonesian Idol” bisa mencapai angka 75 juta rupiah per tayang. Program talkshow 

terpopuler di TV One “Indonesia Lawyers Club (ILC)” mematok harga 40 juta rupiah per tayang. Salah satu 
program hiburan saat ini “Yuk Keep Smile (YKS)” di Trans TV mematok harga 50 juta rupiah per sekali 
tayang.  

Apakah pemasang iklan harus membayar secara penuh tarif di atas? Ternyata tidak. Ada kalanya stasiun 
televisi memberikan diskon khusus, termasuk kepada parpol. Parpol yang beriklan di televisi bisa 
mendapatkan diskon hingga 20% dari tarif yang dipublikasikan. 

 

 

Sumber: diolah dari undisclosed interview dan rate card TV One (November 2013), ANTV (Oktober 2013), 

RCTI, SCTV dan Trans TV (Maret 2014). 

 

http://www.youtube.com/watch?v=f38LPNKWbPw
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sekaligus petinggi partai mampu secara signifikan meningkatkan kemampuan dan 
fleksibilitas parpol tertentu seperti Hanura, Golkar dan Nasdem untuk menayangkan 
iklannya secara konstan sepanjang hari, baik pada periode prime time maupun periode 
normal. 

Setidaknya, ada empat potensi implikasi dari strategi ini. Pertama, periode prime time akan 
semakin sesak dengan iklan-iklan parpol karena memang hampir semua parpol 
menggunakan strategi placement yang hampir sama. Dikhawatirkan, terlalu banyaknya 
informasi mengenai parpol pada waktu yang sangat sempit justru akan berimplikasi pada 
meningkatnya sikap apatis pemirsa televisi terhadap janji-janji yang ditawarkan dalam 
iklan partai. Hal ini kemudian berimplikasi pada menurunnya minat untuk mengikuti 
pemilu. Tentu ini adalah perkiraan yang berlebihan, namun tidak menutup kemungkinan 
dalam jangka panjang hal tersebut bisa saja terjadi. Jika terbukti, maka strategi placement 
ini tentu kontra-produktif dengan tujuan awal pemasangan iklan itu sendiri.  

Kedua, dengan semakin banyaknya permintaan untuk pemasangan iklan pada periode prime 
time, maka secara alamiah harga pemasangan iklan pada periode tersebut akan merangkak 
naik. Jika demikian, maka yang diuntungkan adalah partai-partai yang memiliki afiliasi 
dengan stasiun televisi tertentu karena mereka dapat dengan mudah dan murah memasang 
iklan pada periode tersebut.  

Ketiga, ada potensi ketimpangan informasi di benak pemilih. Ada potensi bahwa pemilih 
hanya akan mengetahui bahwa parpol peserta pemilu adalah mereka yang memasang iklan 
di televisi. Tentu masih banyak variabel lain yang memengaruhi tingkat pengetahuan 
pemilih terhadap suatu parpol. Namun, mengingat kondisi secara umum di mana 
institusionalisasi parpol di Indonesia masih buruk, kemungkinan terjadinya ketimpangan 
informasi ini menjadi cukup besar.  

Keempat, implikasi lain adalah tidak tertutup kemungkinan, parpol lain akan membeli atau 
mendirikan televisi sendiri, semata-mata agar mereka dapat beriklan kapan-pun, termasuk 
pada periode prime time.  

 

B. Strategi Pesan: Menciptakan Formulasi Pesan yang All-in-One 

Mengingat banyaknya tokoh dan parpol yang menjadi peserta pemilu, maka diperlukan 
sebuah narasi yang kuat dan dapat menyentuh seluruh lapisan dan kelompok masyarakat. 
Narasi diperlukan sebagai panduan (guideline) yang akan menjadi salah satu variabel 
penentu program-program komunikasi yang akan dijalankan, termasuk menentukan isi 
pesan iklan. Slogan, tagline dan jargon menjadi kurang berarti tanpa adanya dukungan 
narasi yang kuat. Salah seorang narasumber menyatakan: 

Ini [program komunikasi] harus ada narasinya, harus ada cerita. Karena pemimpin yang 
bisa terpilih itu ya pemimpin yang punya cerita ya, bukan pemimpin yang tidak punya 
cerita. (Hasan Nasbi, Cyrus Network, wawancara, 13/01/2014) 

Lebih lanjut, sebuah narasi harus mampu memengaruhi pemilih bahwa partai/tokoh 
tersebut merupakan pilihan yang terbaik yang bisa membawa perubahan. Narasi yang 
dibangun harus bisa menunjukkan pencapaian apa saja yang sudah dilakukan oleh tokoh 
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atau parpol tersebut. Terakhir, sebuah narasi juga harus mampu mengedukasi masyarakat 
untuk memilih pemimpin terbaik.  

…[K]alau saya yakin dengan rumusan begini: semakin cerdas pemilih, maka orang 
terbaik itu semakin mungkin untuk terpilih. Semakin bodoh ini pemilih... susah itu 
pemimpin terbaik itu terpilih. (Hasan Nasbi, Cyrus Network, wawancara, 13/01/2014) 

Berikut adalah tiga strategi parpol dalam menciptakan narasi yang akan disampaikan 
dalam televisi. 

 

B.1. Menciptakan Pesan yang Mampu Menyentuh Seluruh Lapisan dan Kelompok Masyarakat dan 
Diversifikasi Versi Iklan 

Di atas telah disebutkan bahwa salah satu permasalahan yang dihadapi oleh parpol adalah 
tingginya tingkat kemajemukan masyarakat Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut 
maka parpol menyiasatinya dengan pesan iklan untuk menyentuh pemilih secara umum 
dan yang ditujukan untuk kelompok masyarakat tertentu.44 Narasumber penelitian ini 
mengatakan: 

“Secara umum kita tahu bahwa untuk bisa dipilih oleh masyarakat yang luas, kita harus 
tampil menarik, kita harus tampil dalam sosok kultural yang menurut mereka ideal. Orang 
Jawa akan bilang jangan ngoyo, jangan sombong. Orang Bugis akan bilang berani. 
Orang Sumatera akan bilang gagah. Tetapi kira-kira dalam kurva itu umumnya orang 
akan senang pada orang yang jujur, orang yang bersahabat, orang yang dianggap 
kredibel punya pengalaman. Kan kita mau tampil seperti itu” (Rizal Mallarangeng, 
Freedom Institute/Golkar, wawancara, 27 Februari 2014) 

Pembagian ini akan menentukan isi pesan, bahasa dan tone yang dipergunakan sebagai 
narasi, serta gaya audio-visual iklan yang akan dibuat. Untuk kategori umum, iklan akan 
lebih bersifat timeless yang dapat dipasang kapan pun dan relevan dengan kondisi sebagian 
besar masyarakat. Menurut salah seorang narasumber, iklan seperti ini biasanya cukup 
sulit untuk dibuat. Biasanya melalui iklan yang sifatnya umum ini terjadi eksploitasi pada 
emosi penonton, bukan pada rasio. Yunarto Wijaya mengatakan: 

Kalau saya termasuk orang yang percaya TV itu bisa membuat masyarakat itu 
cenderung tingkat pemahamannya menjadi relatif, begini, TV itu memperkecil gap, 
rasionalitas seorang pemilih, atau seorang audiens ketika memaknai satu hal. Karena 
TV itu adalah produk paling sempurna dari yang disebut budaya pop. Budaya pop itu 
bisa menjangkau dan menyentuh emosi orang, entah kaya atau miskin, orang S3 
ataupun tidak lulus SD. Mereka sama-sama bicara emosi ketika melihat si bawang 
merah menjahati bawang putih. (Yunarto Wijaya, Charta Politika, wawancara, 01/11/2013) 

                                                        
44 Ada dua pandangan yang berbeda dalam memandang target audiens yang dipraktekan oleh konsultan 
politik. Hasan Nasbi berpendapat bahwa tidak ada penargetan khusus karena kampanye bersifat generik 
(Hasan Nasbi, Cyrus Network, wawancara, 13/01/2014). Sedangkan Iman Sjafei melihat adanya kebutuhan 
untuk memilah target audiens berdasarkan karakteristik demografi agar penyampaian pesan lebih akurat. 
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Contoh dari iklan kategori ini adalah iklan Gerindra versi ―Untuk Indonesia Bangkit 2014 
(versi 30‖),45 iklan Golkar versi ―Sahabat Kita Semua‖,46 atau iklan PDIP versi ―Indonesia 
Hebat – Hut ke-41 PDI Perjuangan‖.47

 

Tabel 4-7 Contoh Beberapa Iklan Parpol yang Bersifat Umum 

 
Sumber: Diolah dari berbagai sumber 

Dari empat contoh di atas, dapat dilihat bahwa iklan-iklan tersebut berupaya untuk 
menyentuh masyarakat secara umum, yang terdiri dari berbagai umur, latar belakang 
etnis, agama dan latar belakang pekerjaan. Keempatnya juga berupaya menampilkan tone 
iklan yang positif, kecuali untuk iklan PDIP yang juga menampilkan visualisasi konflik di 
beberapa daerah. Persamaan dari keempatnya adalah tampilnya figur utama partai masing-
masing48dan penggunaan latar belakang musik yang mampu menggugah ketertarikan 
penontonnya. Iklan Gerindra dan Golkar (ARB) menggunakan penggalan lagu yang telah 
populer di masyarakat, yang bertujuan agar mudah dikenali dan diingat oleh masyarakat 
luas. Gerindra menggunakan lagu latar ―Tanah Airku‖ ciptaan Ibu Sud, sedangkan Golkar 
(ARB) menggunakan lagu latar yang dimodifikasi dari lagu ―Sawan Ka Mahina‖ yang berasal 
dari India namun populer di kalangan masyarakat Indonesia. PDIP menggunakan musik 
orkestra yang terkesan megah dan menggugah munculnya perasaan bangga bagi yang 
menonton. Keempatnya tidak menampilkan pesan ideologi atau program yang spesifik, 
namun semuanya berupaya untuk memunculkan kesan nasionalis, pluralis dan/atau 

                                                        
45 Lihat http://www.youtube.com/watch?v=WfaTjp8Qj_s&list=PL2D0FAC2033D9CEBA (diakses 19 Februari 
2014 dan http://www.youtube.com/watch?v=t-7_UH7WC-I&list=PL2D0FAC2033D9CEBA (diakses 19 Februari 
2014) 
46 Lihat http://www.youtube.com/watch?v=hxXEXFVKWb8 (diakses 19 Februari 2014) 
47 Lihat http://www.youtube.com/watch?v=WHKF-UAwhnU (diakses 19 Februari 2014) 
48 Pembahasan mengenai strategi personalisasi iklan partai politik ini lebih lanjut akan dibahas pada sub-sub-
bab 4.2.3 

Audio Visual

1 Gerindra

Prabowo dan Gerindra - 

Untuk Indonesia Bangkit 

2014

Pilihan partai: Gerindra. pilihan 

Presiden: Prabowo Subianto. 

"Prabowo dan Gerindra untuk 

Indonesia Bangkit"

Lagu berirama cepat dan bernuansa 

ceria. Lirik utama "Kau Pilihan, Gerindra. 

Kau Pimpinan: Prabowo. Presiden". 

Potongan lagu "Tanah Airku" cipt. Ibu 

Sud

Sosok Prabowo Subianto mengenakan 

peci hitam, marching band militer, anak 

muda, petani, sosok Basuki Tjahaja 

Purnama, sosok Permadi, sosok Moreno 

Soeprapto

2 Golkar ARB: Sahabat Kita Semua
ARB sahabat rakyat kecil, 

sahabat semua orang.

Lagu bernuansa India. Adaptasi dari lagu 

Bollywood  "Sawan Ka Mahina". 

Berirama cepat. 

Penari berkostum penari India, menari 

bersama-sama, diselingi potongan 

gambar orang berlarian dengan bendera 

"ARB" berwarna kuning, visualisasi 

nelayan, dan masyrakat di pegunungan

3 PDIP
Indonesia Hebat - Hut ke-41 

PDIP

Indonesia sudah memiliki 

semua prasyarat bangsa yang 

hebat. Butuh perjuangan, kerja 

keras dan gotong royong untuk 

mewujudkan Indonesia yang 

hebat.

Lagu latar orkerstra dengan irama 

lambat. Supers: Indonesia Hebat! 

Memperkuat kesan megah

Sosok Megawati Sukarnoputri, 

keindahan alam Indonesia,  teknologi 

pertahanan (APC Anoa), Puan Maharani, 

visualisasi kerusuhan di beberapa 

daerah, atlet dan suporter, anggota 

masyarakat dari beberapa etnis sedang 

bergotong royong, wanita tua membawa 

kayu bakar, masyarakat dari beberapa 

latar belakang pekerjaan, diskusi suster 

(Katolik) dengan wanita berjilbab. 

4 PKPI
Partai PKPI (Bhineka Tunggal 

Ika)

Walaupun masyarakat Indonesia 

majemuk, harus bisa merasa sama 

dan menghargai satu sama lain 

untuk mewujudkan keadilan dan 

persatuan akan semakin kokoh  

Lagu bernada sedang (tidak begitu jelas)

Sosok Sutiyoso, aktor dengan kostum dari 

berbagai suku/daerah di Indonesia, tokoh 

yang berbeda-beda tersebut bergandengan 

tangan. Logo PKPI

No Partai Versi Iklan Pesan Utama
Nuansa Iklan

http://www.youtube.com/watch?v=WfaTjp8Qj_s&list=PL2D0FAC2033D9CEBA
http://www.youtube.com/watch?v=t-7_UH7WC-I&list=PL2D0FAC2033D9CEBA
http://www.youtube.com/watch?v=hxXEXFVKWb8
http://www.youtube.com/watch?v=WHKF-UAwhnU
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religius. Dengan kata lain, keempat contoh iklan di atas berupaya untuk memberikan kesan 
kepada penontonnya bahwa partai-partai tersebut merupakan partai-partai yang 
menganut ideologi Pancasila, yang kental dengan semangat nasionalis, pluralis dan 
religious. Strategi pesan ini bertujuan untuk menarik simpati ceruk pemilih terbesar saat 
ini yang berada pada wilayah tengah kurva lonceng dengan dominasi partai-partai 
beraliran nasionalis-religius atau partai moderat. 

Sedangkan untuk iklan dengan kategori khusus, partai melakukan diversifikasi iklan untuk 
secara spesifik menyentuh kelompok masyarakat tertentu, seperti perempuan, pemuda, 
petani, nelayan, buruh, etnis Jawa, Sunda, dan lain kelompok lainnya. Sebagai contoh, 
Golkar dan ARB memproduksi dan menayangkan beberapa iklan tematik, antara lain: iklan 
Aburizal Bakrie (ARB) versi ―ARB Motivasi untuk Anak Indonesia‖ atau ―Nurul Arifin 
Tentang ARB‖ yang ditujukan untuk menarik simpati pemilih pemula dan wanita, dan iklan 
―ARB: Ojo Lali Rakyat‖ yang menunjukkan kemampuan Aburizal Bakrie berbahasa Jawa.49 
Selain iklan-iklan tersebut, ada pula iklan-iklan dari partai lain seperti: iklan Gerindra 
―Permadi SH: Gerindra Pilihanku, Prabowo Presidenku‖ yang kental dengan artefak budaya 
Jawa dan iklan PKB dalam memperingati Hari Lahir Nahdlatul Ulama ke-88 yang 
ditargetkan untuk menarik simpati massa (NU), yang selalu dikaitkan dengan asal muasal 
berdirinya PKB.50 

  

                                                        
49 Lihat ―ARB: Motivasi untuk Anak Indonesia‖ http://www.youtube.com/watch?v=qZFGYZCazsE ; ―Nurul 
Arifin tentang ARB‖ http://www.youtube.com/watch?v=vlKF_FIvYuU;  ― ARB: Ojo Lali Nasib Rakyat‖ 
http://www.youtube.com/watch?v=SKSRbRECWmc  (diakses 10 Maret 2014) 
50 Lihat ―Permadi SH: Gerindra Pilihanku, Prabowo Presidenku!‖ 
http://www.youtube.com/watch?v=ZKr6eUNf1pQ&list=UUZU12t-LJG9-weGM3rDOUlQ; ― Iklan PKB dalam 
rangka memperingati hari lahir NU http://www.youtube.com/watch?v=LyU0SI3fzJo (diakses 10 Maret 2014) 

http://www.youtube.com/watch?v=qZFGYZCazsE
http://www.youtube.com/watch?v=vlKF_FIvYuU
http://www.youtube.com/watch?v=SKSRbRECWmc
http://www.youtube.com/watch?v=ZKr6eUNf1pQ&list=UUZU12t-LJG9-weGM3rDOUlQ
http://www.youtube.com/watch?v=LyU0SI3fzJo
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Tabel 4-8 Contoh Beberapa Iklan Parpol yang Bersifat Khusus 

 
Sumber: Diolah dari berbagai sumber 

Dari tabel contoh iklan khusus di atas dapat dilihat bahwa penggunaan bahasa, visualisasi, 
dan gaya penyampaian iklan disesuaikan dengan target audiens yang berbeda-beda. Hal ini 
dilakukan sebagai bagian dari strategi untuk memperoleh dukungan dari berbagai latar 
belakang dengan menunjukkan adanya kedekatan dan kepedulian parpol atau tokohnya 
terhadap isu-isu yang dihadapi oleh kelompok-kelompok tadi. 

Contoh menarik ditunjukkan oleh iklan PKB yang walaupun ditujukan untuk kaum 
nahdliyin, namun iklan tersebut juga menampilkan sosok Rusdi Kirana yang beretnis 
Tionghoa, visualisasi orang sedang berdoa di kelenteng dan gereja. Selain itu juga ada 
penegasan bahwa NU adalah ormas Islam yang toleran, serta pesan bahwa Islam di 
Indonesia tidak sama dengan Islam di Timur Tengah. Benang merah yang dapat ditarik 

1 Golkar Ojo Lali  Nasib e Rakyat

Rakyat rindu pemimpin yang 

tegas, yang tidak melupakan 

janjinya untuk 

menyejahterakan rakyat dan 

meringankan beban kehidupan

Suku Jawa

Kalimat pembuka dalam 

bahasa Jawa "Ojo lali  

nasib e rakyat 

Indonesia"

2 Golkar
Kemenangan Pemilu Milik 

Rakyat

Kalah dan menang dalam 

pemilu bukan soal, makna 

pemilu bagi Golkar adalah yang 

menang harus rakyat Indonesia

Suku Sunda

Kalimat pembuka dalam 

bahasa Sunda "Kumaha 

Damang Sadayana?" 

Audience menjawab 

"Sae"

3 Golkar
ARB Motivasi untuk Siswa 

Indonesia

Ayah ARB anak seorang petani, 

hanya sekolah rakyat bisa 

menjadi pengusaha sukses, 

berani bermimpi. Motivasi 

untuk siswa yang sekarang bisa 

mengecap pendidikan lebih 

tinggi dari ayah ARB

Pemilih pemula

Taruna sekolah 

pelayaran, siswa SMKN. 

Berani bermimpi, berani 

melangkah. 

4 Gerindra
Moreno Soeprapto: Ayo Bergerak 

Bersama Prabowo Subianto

Berubah dengan pemimpin baru 

yang mampu membawa 

Indonesia maju lebih cepat

Pemilih pemula, 

pemuda

Moreno Soeprapto 

sebagai sosok generasi 

muda berprestasi, balap 

mobil formula 1

5 Gerindra
Bondan Winarno: Prabowo 

Subianto Maknyus!
Perubahan bersama Prabowo

Wanita (Ibu Rumah 

Tangga), kelompok 

usia paruh baya 

keatas

Bondan Winarno sosok 

ahli kuliner senior, 

populer di kalangan ibu 

rumah tangga, isu-isu 

yang diangkat mengenai 

bahan pangan, 

pendidikan dan harga 

yang semakin mahal

5 PKB Harlah NU ke-88
NU ormas toleran, PKB wadah 

perjuangan NU
Nahdliyin

Sosok Rusdi Kirana, Said 

Agil Siradj, Muhaimin 

Iskandar, orang sedang 

mengaji, sosok sedang 

berdoa di kelenteng, 

sosok, orang sedang 

berlutut (berdoa di 

gereja), penegasan Islam 

Indonesia tidak sama 

dengan Islam di Timur 

Tengah, NU fondasi 

bangsa yang lebih 

toleran dan damai, 

saatnya membangun 

bangsa

Target ElemenNo Partai Versi Iklan Pesan Utama
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adalah melalui diversifikasi variasi dan materi iklan, parpol berupaya untuk menarik 
dukungan sebesar-besarnya dari seluruh elemen masyarakat Indonesia. 

Idealnya, program akar rumput yang menargetkan kelompok tertentu juga bisa diangkat 
sebagai materi iklan dengan target yang sama. Salah seorang narasumber mencontohkan, 
produksi iklan Partai Amanat Nasional (PAN) dengan tema ―Aksi Nyata Bersama PAN‖, 
sesuai dengan kondisi sesungguhnya di lapangan di mana PAN melalui kader-kadernya 
memberikan bantuan langsung kepada kelompok tani dan nelayan, penjahit, dan wirausaha 
muda.51 

...Jadi apapun yang dilakukan PAN itu aksi nyata bukan janji-janji, pertama itu poinnya. 
Terus kedua, sebelum programnya sebenarnya kita harus buat iklan. Buat iklan apa ya, 
bagaimana ya, kalau iklan janji-janji segala macam wah biasa sekali ya... Terus kalau 
kita buat, ini seru nih, terus kalau kita buat iklan sebuah adegan yang misalnya 
membantu rakyat segala macam akan diserang orang ya, karena ini seperti janji-janji 
juga biasa. Akhirnya waktu itu berpikir bagaimana kalau kita integrasikan program, 
program yang kerja langsung ke bawah sama iklan. (Wawancara Iman Sjafei, Campaign 
Specialist, wawancara, 25/10/2013) 

Kesesuaian antara program akar rumput dan strategi pesan iklan yang memiliki target 
khusus ini penting agar parpol atau tokoh tidak hanya memberikan pencitraan yang 
―kosong‖ namun memang bisa divalidasi kebenaran dari pesan yang disampaikan dalam 
iklan. Namun, ada kalanya partai tidak ingin mengeksploitasi program-program akar 
rumput yang mereka lakukan menjadi materi iklan. Sebagai contoh, Gerindra tidak 
mengeksploitasi program bantuan ambulance yang mereka sediakan secara cuma-cuma 
dengan alasan untuk menghindari adanya kesan pamrih pada masyarakat yang telah 
dibantunya. Gerindra berusaha menerjemahkan platform partainya ke dalam iklan dan 
program-program grassroots tanpa harus mengeksploitasi satu sama lain.  

Melalui wawancara dengan narasumber dan analisa konten atas beberapa iklan parpol di 
atas, ditemukan bahwa ideologi parpol yang dulu memegang peranan penting dalam 
menentukan arah dan isi pesan yang disampaikan, kini menjadi kurang relevan atau 
kurang dipertimbangkan. Hampir seluruh partai menyiasati rendahnya identifikasi partai 
dan de-ideologisasi pemilih dengan pesan bernada serupa, yakni penekanan pada aspek 
nasionalisme, religius, pluralis, dan keberpihakan pada rakyat. Lebih lanjut, seringkali 
logika-logika politik, harus mengalah pada ―logika pasar‖ agar dapat dengan mudah 
diterima dan dicerna masyarakat, sehingga iklan parpol cenderung menyampaikan apa 
yang ingin didengar oleh pasar, bukan apa yang perlu didengar oleh pasar. Hal ini tercermin 
dari penggunaan lagu-lagu yang familiar dengan telinga masyarakat luas, pesan yang 
menunjukkan keberpihakan pada semua kalangan, dan pesan yang berisi janji-janji tanpa 
ada penjelasan spesifik kebijakan apa yang akan diambil oleh parpol. 

Ada dua alasan yang dapat menjelaskan fenomena ini. Pertama, nature dari sistem 
kepartaian dan elektoral Indonesia memang memaksa partai politik mengubah haluannya 
menjadi catch-all parties untuk memperbesar kekuasaan yang mereka miliki di parlemen. Ini 
menyebabkan pesan-pesan yang disampaikan oleh parpol dalam iklan harus berupaya 
merangkul seluruh spektrum masyarakat. Akibatnya, pesan yang ditampilkan pun serupa.  

                                                        
51 Wawancara dengan Iman Sjafei. Lihat: http://www.youtube.com/user/pan230898?feature=watch (diakses 
19 Februari 2014) 

http://www.youtube.com/user/pan230898?feature=watch
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Kedua, parpol mengandalkan konsultan politik, agensi media dan rumah produksi untuk 
merumuskan dan mengeksekusi iklan yang dibuat oleh parpol. Tenaga profesional ini 
mengandalkan logika pasar dan strategi pemasaran secara umum dalam merumuskan ide, 
di mana yang menjadi fokus utama adalah membuat iklan yang bisa menjangkau seluas 
mungkin kelompok-kelompok dalam masyarakat. Pembahasan mengenai tenaga 
profesional tersebut lebih jauh akan dikemukakan dalam pembahasan mengenai pelibatan 
pihak ketiga dalam proses perancangan strategi parpol. 

 

B.2. Mengontraskan Posisi Parpol terhadap Kompetitor dengan Isu-isu Populer 

Di atas telah disebutkan bahwa hampir seluruh parpol memiliki pesan yang hampir mirip 
satu sama lain. Hampir semuanya berupaya menciptakan pesan yang mampu menunjukkan 
kedekatan serta menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan minim unsur ideologis parpol. 
Namun ada hal menarik untuk dikaji lebih lanjut, yakni terkait positioning parpol penantang 
terhadap partai dan figur yang sedang berkuasa. Hal ini menarik karena dari contoh-
contoh di atas, hampir semuanya menyampaikan pesan bahwa mereka akan menghadirkan 
perubahan di Indonesia. Secara implisit iklan-iklan tersebut mengatakan bahwa saat ini 
kepemimpinan di Indonesia buruk, penuh korupsi, lemah, lambat dan tidak tegas. 
Karakteristik tersebut memang sesuai dengan pandangan pengamat dan politisi yang 
menilai bahwa di bawah kepemimpinan SBY tingkat korupsi meningkat, Indonesia semakin 
tergantung dengan asing, sering tersandera oleh kepentingan politik sempit, kebijakannya 
tidak tegas dan tidak berpihak pada masyarakat. 

Strategi pesan yang kontras tersebutjamak diambil oleh parpol penantang (challenger) 
karena mereka tidak memiliki hak istimewa (privilege) untuk mengklaim capaian yang 
dilakukan oleh pemerintah dan parpol petahana (incumbent). Partai-partai penantang akan 
mengemukakan pesan yang menjanjikan perubahan dari status quo dan masa depan yang 
lebih baik, dengan menggunakan kata dan kalimat yang bisa mendelegitimasi citra partai 
(PD) dan sosok petahana (SBY).  
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Tabel 4-9 Positioning Relatif Partai terhadap PD dan SBY 

 

Sumber: Diolah dari berbagai sumber 

Tabel di atas membedah iklan-iklan yang kontras terhadap pemerintahan saat ini. Sebagai 
contoh, Gerindra dalam iklan versi ―Bondan Winarno: Prabowo Subianto, Maknyus!‖ 
mengungkapkan bahwa Prabowo memiliki ‗resep‘ yang tepat bagi terciptanya lapangan 
kerja baru, produksi bahan pangan lokal, harga yang terjangkau, dan akses ke pendidikan 
untuk membangkitkan Indonesia dari keterpurukan. Golkar dan ARB dalam iklan versi ―Ojo 
Lali Nasib Rakyat‖ menekankan pada janji-janji untuk meringankan beban kehidupan dan 
meningkatkan kesejahteraan rakyat, kebutuhan masyarakat atas sosok pemimpin yang 
tegas, cerdas dan mampu memberikan karya nyata. Sedangkan PDIP dalam iklan versi 
―Tumpeng- Kedaulatan Pangan‖ memberikan penekanan pada pentingnya kedaulatan 
pangan karena selama ini bahan-bahan makanan selama ini sangat tergantung pada bahan 
impor.52 Nasdem menjanjikan adanya restorasi Indonesia, yang secara implisit mengatakan 
bahwa Indonesia saat ini sedang terpuruk dari masa jayanya sehingga harus dikembalikan 
seperti pada masa lampau. 

Sebaliknya, partai yang berkuasa pada umumnya akan mengeksploitasi capaian-capaiannya 
selama memerintah guna menyampaikan pesan kepada masyarakat bahwa mereka betul-
betul bekerja sesuai dengan mandat yang diberikan dalam pemilu terdahulu. Contoh dari 
iklan jenis ini adalah iklan Partai Demokrat tahun 2009 tentang harga bahan bakar minyak 
yang turun sebanyak tiga kali pada masa pemerintahan SBY-JK (2004-2009) atau iklan SBY-
Boediono tahun 2009 versi ―Surat Untuk Ibu‖.53 Iklan jenis ini diperlukan oleh petahana 
                                                        
52 Lihat ―PDI Perjuangan – Indonesia Hebat (TVC Versi Tumpeng)‖ 
http://www.youtube.com/watch?v=0JS1lALc58E (diakses 12 Maret 2014).  
53 Lihat http://www.youtube.com/watch?v=C1sDkVdvYx0 dan 
http://www.youtube.com/watch?v=CDiTzGxjEh0 (diakses 20 Februari 2014). 

1 Gerindra

Bondan Winarno: 

Prabowo Subianto 

Maknyus!

Perubahan bersama Prabowo

Hebat, lapangan kerja baru, produksi 

bahan pangan lokal, harga terjangkau, 

pendidikan, resep tepat, Indonesia 

bangkit

Susah mencari kerja, bahan pangan 

tergantung impor, harga yang semakin 

mahal, pendidikan tidak terjangkau

2 Gerindra

Moreno Soeprapto: Ayo 

Bergerak Bersama 

Prabowo Subianto

Berubah dengan pemimpin baru 

yang mampu membawa 

Indonesia maju lebih cepat

Kecepatan, maju, pemimpin baru, kuat, 

jujur, berani

Lambat, sarang korupsi, tidak tegas, 

status quo

3 Golkar Ojo Lali  Nasib Rakyat

Rakyat rindu pemimpin yang 

tegas, yang tidak melupakan 

janjinya untuk 

menyejahterakan rakyat dan 

meringankan beban kehidupan

Ojo lali  nasib e rakyat, ringankan beban 

kehidupan rakyat, tingkatkan 

kesejahteraan, rindu pemerintah yang 

tegas, mampu berikan karya nyata, suara 

Golkar suara Rakyat

Pemerintahan saat ini melupakan janji-

janjinya, tidak tegas, tidak mampu 

meningkatkan kesejahteraan rakyat, 

menambah beban rakyat dengan 

kenaikan harga-harga, dan hanya 

mengandalkan pencitraan namun minim 

kerja nyata

4 PDIP
Indonesia Hebat - 

Tumpeng

Indonesia harus mampu 

berdaulat atas kebutuhan 

pangannya

Visualisasi: impor beras Vietnam, impor 

daging ayam Malaysia, impor kedelai 

Amerika, impor kentang dan daging sapi 

Australia. Banyak yang kita miliki, sedikit 

yang dikuasai. Saatnya kembalikan 

kedaulatan pangan agar sejahtera. 

Indonesia hebat.

Pemerintahan saat ini hanya mampu 

mengimpor bahan pangan sehingga 

Indonesia menjadi semakin tergantung 

dengan pasokan pangan dari asing

5 Nasdem
Keping-keping Tak Bisa 

Hidup Sendiri

Seluruh elemen masyarakat 

harus bersatu, khususnya 

pemuda dalam menghadapi 

masalah bangsa. Ini saat untuk 

menata ulang negeri

Merosot, landasan berdiriku hancur, 

segala yang kucita-citakan tertelan 

ombak, kebebasan jadi keserakahan/ 

kerakusan, kepandaian hanya untuk 

mempermainkan, politik untuk 

kekuasaan, kelimpahan tak terbagi, 

saatnya menata ulang negeri

Pemerintah saat ini gagal untuk 

mewujudkan cita-cita kemerdekaan. 

Masyarakat terfragmentasi dan politik, 

sumber daya hanya untuk kepentingan 

sekelompok kecil elit 

Persepsi Terhadap Partai Demokrat dan 

Figur dan Pemerintahan SBY
No Partai Versi Iklan Pesan Utama Kata Kunci

http://www.youtube.com/watch?v=0JS1lALc58E
http://www.youtube.com/watch?v=C1sDkVdvYx0
http://www.youtube.com/watch?v=CDiTzGxjEh0
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untuk mengklaim keberhasilan pemerintahan dan menetralisir serangan-serangan yang 
ditujukan kepada partai yang bersangkutan, khususnya melalui pemberitaan media. 

 

B.3. Menciptakan Asosiasi yang Kuat antara Figur dan Parpol 

Di atas telah disebutkan bahwa salah satu tujuan parpol memasang iklan di televisi adalah 
untuk meningkatkan popularitas figur parpol yang berpotensi untuk dicalonkan pada 
pemilu presiden. Strategi ini juga digunakan untuk menyiasati aturan yang ada dalam UU 
tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD serta PKPU No.15/2013, yang melarang peserta pemilu 
(parpol dan caleg untuk pemilu DPR, DPRD, perorangan untuk pemilu DPD) tampil di luar 
batas waktu yang telah ditetapkan. Jika harus memasang wajah caleg, maka ia akan 
ditampilkan dalam kapasitasnya sebagai tokoh partai atau figur masyarakat. Dengan 
strategi ini, parpol dapat berkilah bahwa iklan yang dipasang adalah iklan sosialisasi capres 
yang notabene bukan peserta pemilu. Wakil Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) 
Partai Hanura Arya Sinulingga menyatakan 

Ya itu kan, ini dia (Wiranto) sebagai capres, dan dia tidak pernah menyebut nama 
sebagai ketua partai. Nah ini yang harus, teman-teman harus jeli juga. Indonesia itu ada 
dua undang-undang, regulasi, saya selalu bilang bahwa kita tidak bisa [menuduh], wah 
ini partai ini [melakukan pelanggaran], tidak bisa tuh, karena ada regulasinya. Kita ada 
dua regulasi di dalam pemilu. Satu regulasi yang mengatur masalah pemilu legislatif. 
Satu masalah pemilu presiden. Nah ini terpisah... Dan di undang-undang dasar pun 
disebutkan bahwa diperbolehkan untuk mengusulkan calon presiden dan wakil presiden, 
siapa saja boleh mengusulkan calon presiden. Dan dia akan terikat sebagai capres 
cawapres pun kalau sudah mulai masuk ke pilpresnya. Kalau orang mempromosikan 
dirinya untuk di capres, cawapres itu kan sah-sah saja. (Arya Sinulingga, Hanura, 
wawancara, 06/01/2014) 

Hampir seluruh iklan parpol menayangkan wajah petinggi parpol, umumnya sosok ketua 
umum partai yang juga digadang sebagai capres. Contohnya adalah iklan-iklan PAN 
menampilkan Hatta Rajasa, PDIP menampilkan Megawati Sukarnoputri, Gerindra 
menampilkan Prabowo Subianto, atau Wiranto-Hary Tanoesudibjo (pasangan Capres-
Cawapres) di iklan-iklan Hanura, Sutiyoso di iklan PKPI. Sedangkan Partai Demokrat akan 
menampilkan sosok SBY dalam kapasitasnya sebagai ketua umum. Hal ini membuktikan 
dan memperkuat tesis pentingnya pengaruh figur dalam memengaruhi preferensi pemilih 
di Indonesia (Liddle and Mujani, 2007). 
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Tabel 4-10 Penampilan Tokoh Parpol atau Bakal Calon Presiden di Iklan Parpol 

 
Sumber: Diolah dari berbagai sumber.  

Ada dua alasan menguatnya personalisasi dalam iklan parpol di televisi. Pertama, seperti 
sudah disebutkan di atas, berkaitan dengan perilaku pemilih yang memang lebih melihat 
sosok figur yang berpengaruh daripada partai (termasuk ideologi, program, visi dan misi 
partai). Hanya saja sebagai catatan, dibeberapa iklan televisi yang menampilkan tokoh 
parpol ada ketidaksinkronan antara kenaikan elektabilitas parpol dengan figur yang 
ditampilkan. Elektabilitas parpol bisa tinggi, namun elektabilitas sang tokoh tertinggal 
jauh. Kedua, kebanyakan iklan parpol dibiayai dari sumber dana pribadi sang tokoh/ketua 
umum. Akibatnya, kepentingan sang tokoh untuk semakin populer harus terakomodasi 
dalam iklan tersebut. Rizal Mallarangeng yang menangani iklan kampanye televisi Aburizal 
Bakrie dan Golkar, mengatakan: 

“Nah saya sengaja banyak menjawabkan pribadi ARB. ARB dalam Golkar karena saya 
gandeng pemilu presiden dan pemilu, supaya tidak bayar dua kali. Ada juga [iklan] 
Golkar ya, [iklan] Golkar tapi selalu ada ARB-nya. Karena apa, kan ada dua pemilu yang 
kita mau capai, dan sudah jelas kandidat kita ARB. Kalau partai lain kan tidak semudah 
ini buat, harus partainya... kalau ini saya gabung Golkar dan ARB-nya karena jelas ARB 
untuk Presiden sehingga tidak dua kali kampanye. Ini konsepnya dalam Golkar buat 
waktu itu namanya one united campaign, dua pemilu tapi kampanye satu, satu ya.” 
(Rizal Mallarangeng, Freedom Institute/Golkar, wawancara, 27/3/2014) 

Akan lebih berbahaya lagi jika sang figur yang membiayai iklan parpol juga terafilisasi 
kepada stasiun televisi swasta tertentu, di mana sang figur merasa frekuensi publik yang 
sudah ―disewa‖ otomatis dapat dipergunakan untuk kepentingan si pemilik televisi 
tersebut (Tempo, 2013). Personalisasi ini juga terlihat dari proses pengambilan keputusan 
akhir, di mana keputusan final atas konsep dan penayangan iklan ada di tangan segelintir 
orang petinggi partai. Maka tidak mengherankan apabila muncul dugaan kuat bahwa lebih 
penting menaikkan popularitas sang tokoh demi ambisi politik pribadinya dibandingkan 
menyiarkan ideologi, visi, misi dan program parpol.  

1 Nasdem Surya Paloh Tidak Belum menentukan capres

2 PKB Muhaimin Iskandar Ya Belum menentukan capres

3 PKS
Anis Matta / Hidayat Nur 

Wahid
Belum ada iklan

Belum menentukan capres, 

kandidat potensial

4 PDIP

Megawati Sukarnoputri / 

Puan Maharani/ Joko 

Widodo

Ya. Kecuali 

Jokowi

Belum menentukan capres, 

kandidat potensial

5 Golkar Aburizal Bakrie Ya Kandidat capres

6 Gerindra Prabowo Subianto Ya Kandidat capres

7 Demokrat SBY Ya Menunggu hasil  konvensi

8 PAN Hatta Rajasa Ya Kandidat capres

9 PPP Suryadharma Ali Belum ada iklan Belum menentukan capres

10 Hanura Wiranto - HT Ya Kandidat capres-cawapres

11 PBB Yusril  Ihza Mahendra Belum ada iklan Kandidat capres

12 PKPI Sutiyoso Ya Belum menentukan capres

No Urut 

Peserta 

Pemilu

Partai Politik
Tokoh Kunci atau Bakal Calon 

Presiden
CatatanTampil di Iklan?
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5) Melibatkan Pihak Ketiga dalam Proses Penyusunan Strategi Komunikasi Parpol di 
Televisi 

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa salah satu masalah yang dihadapi parpol adalah 
institusionalisasi parpol yang buruk yang berimbas pada, salah satunya, keterbatasan kader 
internal parpol untuk menyusun strategi komunikasi di televisi. Di sinilah pihak ketiga 
seperti konsultan politik, agensi media, atau rumah produksi, mengambil peran besar. 
Konsultan politik akan merumuskan narasi dan pesan yang ingin disampaikan kepada 
publik dan menyusun kerangka besar sebuah strategi komunikasi. Sebelum hal-hal tersebut 
dapat dilakukan, maka konsultan politik akan terlebih dahulu membuat pemetaan terhadap 
variabel-variabel yang akan memengaruhi narasi, strategi dan program komunikasi yang 
akan dijalankan. Pemetaan tersebut dapat dilakukan melalui riset, baik secara kuantitatif 
(survei) atau secara kualitatif (wawancara atau focus group discussion (FGD)). Pemetaan 
berbasis riset ilmiah inilah yang membedakan cara kerja konsultan politik dengan tim 
sukses (timses) biasa.  

Kita [konsultan] menjual ide, menjual otak, melakukan riset, melakukan perumusan 
strategi, dan kemudian melakukan pendampingan dari eksekusi-eksekusi yang dilakukan 
oleh pihak-pihak ketiga, that’s it tugas konsultan. (Yunarto Wijaya, Charta Politika, 
wawancara, 01/11/2013) 

Di banyak kasus, konsultan seakan mengambil alih peran yang seharusnya dijalankan oleh 
parpol, termasuk dalam perancangan strategi komunikasi. Jika pada masa lalu organ parpol 
seperti Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang), Humas, atau Divisi Agitasi dan 
Propaganda (biasanya terdapat dalam struktur partai dengan ideologi komunisme seperti 
PKI) memiliki peran yang sangat vital dalam merumuskan isu yang akan diusung atau 
pesan persuasi yang akan dilemparkan kepada pemilih, saat ini fungsi tersebut telah mulai 
berpindah kepada konsultan atau agensi, yang hanya berkoordinasi dengan segelintir 
petinggi partai (umumnya pada tingkat ketua umum). Bahkan dalam beberapa kasus, 
konsultan hanya berkoordinasi dengan pemodal yang akan membiayai iklan atau 
kampanye tersebut.54 

Saya selalu mencoba menihilkan peran partai [dalam pembuatan strategi komunikasi]. 
Jadi kita [konsultan] langsung dengan, katakan lah, misalnya buatkan iklan untuk partai 
gitu ya. Kita minta stakeholder... shareholder-nya deh bahkan, shareholder tuh dalam 
arti, lo yang punya uang, lo kalau tidak ketua umum, atau lo sekjen, atau lo ketua Bapilu 
kalau dalam konteks struktur, atau lo yang cukongin ya sudah kita tidak bisa menolak 
kalau yang cukongin gitu, that’s it. Kita biasanya batasin disitu.” (undisclosed, 
wawancara) 

Konsultan juga tidak hanya berperan dalam pemetaan atau perumusan ide, tetapi juga 
melakukan produksi dan pemasangan iklan (dan alat sosialisasi lainnya), mengorganisasi 
tim pemenangan, melakukan pelatihan saksi, hingga melakukan fungsi advokasi bagi 
kliennya. Sejatinya, hal-hal tersebut dilakukan oleh parpol, namun kapabilitas, mesin 
organisasi dan institusionalisasi parpol di Indonesia memang sangat rapuh sehingga  
fungsi-fungsi tersebut saat ini di-subkontrak-kan (outsource) kepada konsultan yang 
memang ahli dan profesional di bidangnya.55 

                                                        
54 Peneliti lain juga pernah mengungkapkan hal senada di mana beberapa fungsi partai, khususnya 
komunikasi, telah diambil alih oleh konsultan politik atau agensi iklan yang kemudian berujung pada 
professionalisation atau commercialisation of political campaign (lihat Ufen (2010) dan Qodari (2010). 
55 Lihat Ufen (2010) dan Qodari (2010) 
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Kondisi demikian berkontribusi pada terciptanya ‗Amerikanisasi‘ kampanye politik, di 
mana peran vital partai politik dalam proses perumusan dan diseminasi pesan politik untuk 
memengaruhi pemilih mulai berpindah ke tangan konsultan yang umumnya non-partisan 
dan non-kader (Doolan, 2009, Negrine and Papathanassopoulos, 1996a, Ufen, 2010).  

Namun demikian, tidak semua partai mengalami kondisi seperti yang telah disebutkan di 
atas. Sebagai contoh, Gerindra melakukan sentralisasi perumusan strategi dan eksekusi 
pembuatan iklan melalui struktur organisasi di dalam kepartaiannya. Gerindra memiliki 
satu departemen khusus yang menangani media, baik media berbayar ataupun tidak 
berbayar, yang dipimpin langsung oleh Fadli Zon (Wakil Ketua Umum Gerindra). 
Departemen inilah yang kemudian merumuskan strategi komunikasi Gerindra dan untuk 
eksekusinya dilakukan oleh kader Gerindra sendiri. Departemen ini juga yang menggarap 
strategi komunikasi Prabowo Subianto (Ketua Dewan Pembina Gerindra) sebagai calon 
presiden, pusat media (media centre) Gerindra dan tim komunikasi media sosial yang 
dipimpin oleh Dirgayuza Setiawan yang juga adalah kader Gerindra. Gerindra bahkan 
memiliki desk hukum yang akan melakukan pengecekan akhir materi yang akan 
disampaikan partai dalam iklan yang akan dipasang ditelevisi. Pengecekan akhir ini 
diperlukan agar isi materi yang akan disampaikan oleh Gerindra tidak menyalahi aturan 
yang berlaku. Demikian pula dengan PDIP di mana setiap pernyataan politiknya, termasuk 
yang melalui iklan, merupakan hasil perenungan internal dan diputuskan oleh DPP setelah 
mendapat persetujuan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. 

Fungsi berikutnya yang juga dilimpahkan kepada pihak ketiga adalah produksi dan 
pemasangan iklan politik. Dalam proses ini yang banyak mengambil peranan adalah rumah 
produksi dan agensi periklanan. Adapula konsultan politik seperti Fox Indonesia yang 
menyediakan jasa one stop service di mana selain memberikan saran untuk strategi politik, 
mereka juga menggarap produksi dan pemasangan iklan parpol di televisi. Namun untuk 
beberapa konsultan politik seperti Cyrus Network dan Charta Politika, peran mereka dalam 
proses ini hanya sebatas pada supervisi dan memberi masukan agar iklan yang diproduksi 
sesuai dengan citra dan pesan yang ingin disampaikan.  

...Atau yang kedua ketika pembuatan iklan hanya melakukan proses mensub [kontrak] 
PH, production house saja, atau menyewa EO saja, yang akhirnya itu diserahkan begitu 
saja dalam konteks kerjasama mensubkan yang terjadi adalah ada missed antara 
strategi yang dibuat dengan pola pikir politik, dengan pola pikir yang berbeda yang 
dimiliki pihak ketiga tadi. Yang terjadi akhirnya kita sering bilang, iklan-iklan ini 
cenderung keluar begitu saja tanpa ada arahan strategi yang kuat. Tidak sesuai dengan 
hasil survey yang dibuat misalnya. Tidak sesuai dengan arahan rekomendasi survey 
yang dibuat misalnya... itu lah yang menyebabkan akhirnya iklan-iklan seperti menjamur 
tapi akhirnya seperti terlihat effectual paper saja. (Yunarto Wijaya, Charta Politika, 
wawancara, 01/11/2013) 

… [K]alau itu [iklan di televisi] bukan produk utama, bukan produk konsultan politik. Itu 
harusnya produk production house iklan, agency lah, agency iklan. Kalau konsep dan ide 

Boks 3. Mengapa Konsultan Politik Tidak Sebatas Memberikan Nasihat Politik? 

Ada alasan menarik mengapa banyak konsultan politik mengambil alih fungsi-fungsi lain yang biasanya 
dilakukan oleh kader internal parpol, khususnya dalam produksi dan pemasangan iklan serta alat sosialisasi 
lainnya. Alasannya karena karakteristik konsumen jasa konsultan politik kebanyakan belum bisa 
menghargai mahalnya harga sebuah ide, dan hal ini memaksa konsultan politik mengambil “lahan garapan” 
lain yang memang mendatangkan rezeki yang lebih banyak, misalnya terlibat dalam media placement atau 
produksi dan pemasangan baliho, papan reklame, spanduk dan bahkan mobilisasi massa. 
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boleh saja dari konsultan politik karena sesuai, brandingnya harus sesuai kan... 
taglinenya harus sesuai, misinya harus sesuai, tergambar dalam iklan itu. Tapi kalau 
misalnya itu jadi produk si konsultan politik, ya dia sama saja seperti agency. 
Perusahaan-perusahaan iklan saja, perusahaan-perusahaan, bukan agency apa 
production house saja, yang tukang-tukang buat iklan gitu.... (Hasan Nasbi, Cyrus 
Network, wawancara, 13/01/2014) 

Dalam proses kreatif pembuatan iklan televisi parpol atau tokoh politik, rumah produksi 
atau agensi pembuat iklan akan memanfaatkan masukan yang sudah mereka dapatkan 
baik dari konsultan politik ataupun dari riset mandiri dimasing-masing perusahaan. 
Seringkali terjadi perdebatan dalam proses pembuatan storyboard sebuah iklan di mana 
konsultan politik berupaya untuk menekankan aspek politik dari sebuah iklan, namun 
disisi lain, rumah produksi atau pembuat iklan mengutamakan aspek estetika yang 
menjadi ―selera pasar‖. Dalam proses ini, seringkali logika kreatif pembuat iklan yang pada 
akhirnya menjadi keputusan akhir dalam pembuatan iklan.  

Memang harus kita akui kadang kala ketika dalam proses brainstorming, seorang 
periset, sebuah lembaga konsultan politik, ketika merumuskan iklan yang harus dibuat 
pada akhirnya harus sering mengalah dengan logika-logika yang dimiliki oleh para 
pembuat iklan. Karena mereka biasanya lebih bisa menjelaskan secara estetika apa 
yang disukai pasar, secara logic apa yang dimaui oleh pasar, sehingga pada akhirnya 
kita juga seringkali tidak bisa memaksakan logika-logika yang ada di atas kertas yang 
didasarkan riset tadi. Karena begitu bicara iklan memang kita bicara mengenai estetika, 
ada sisi emosional secara estetika yang itu kita harus akui kadang kala tidak kita 
dapatkan dari riset-riset kita yang tulisan “kering” gitu. (Yunarto Wijaya, Charta Politika, 
wawancara, 01/11/2013) 

Memang terlalu berlebihan apabila menyimpulkan bahwa semua iklan parpol tunduk pada 
logika pasar. Iklan-iklan yang dibuat oleh beberapa parpol seperti PDI-P menunjukkan 
bahwa parpol tersebut berupaya untuk memasukan unsur ideologi dan platform partainya.56 

[Membicarakan iklan PDI-P “Indonesia Hebat”] ...Ada dong (hubungannya), misalnya 
Indonesia hebat, itu kan implementasi dari Trisakti

57
, ya toh? berdaulat di bidang politik, 

berdikari di bidang ekonomi, berkepribadian dalam kebudayaan, itu kan Indonesia hebat 
itu kalau kita berdaulat secara politik. (Dedi, PDIP, wawancara, 5/12/2013) 

Akan tetapi, tetap sulit untuk membedakan iklan PDIP tersebut dengan iklan partai lain 
yang juga mengusung tema nasionalisme dan pluralisme seperti yang bisa diamati dalam 
iklan Prabowo dan Gerindra versi ―Untuk Indonesia Bangkit 2014‖.58 Dengan demikian, 
tidaklah mengherankan apabila kebanyakan iklan politik memang dibuat semata-mata 
untuk menarik minat penontonnya untuk ―membeli‖ pesan yang ditawarkan dalam iklan 
tersebut, bukan memberikan pendidikan politik atau menghadirkan diskursus didalam 
masyarakat59.  

                                                        
56 Lihat http://www.youtube.com/watch?v=x12dJsPQ9GA (diakses 20 Februari 2014) 
57 Trisakti secara implisit termaktub dalam visi dan misi PDI-P. Lihat 
http://www.pdiperjuangan.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=135&Itemid=91 (diakses 
20 Februari 2014) 
58 Lihat http://www.youtube.com/watch?v=WfaTjp8Qj_s&list=PL2D0FAC2033D9CEBA (versi panjang, diakses 
20 Februari 2014) 
59 Sebagai contoh bandingkan dengan iklan-iklan kampanye politik di Amerika Serikat, lihat 
http://www.npr.org/blogs/itsallpolitics/2013/12/01/247346858/5-most-memorable-political-ads-of-2013 
(diakses 20 Februari 2014) 

http://www.youtube.com/watch?v=x12dJsPQ9GA
http://www.pdiperjuangan.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=135&Itemid=91
http://www.youtube.com/watch?v=WfaTjp8Qj_s&list=PL2D0FAC2033D9CEBA
http://www.npr.org/blogs/itsallpolitics/2013/12/01/247346858/5-most-memorable-political-ads-of-2013
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Dapat disimpulkan bahwa untuk kasus iklan parpol di televisi Indonesia, pesan yang 
disampaikan dalam iklan bukan ditentukan semata-mata oleh parpol berdasarkan ideologi, 
visi, misi atau platform partai akan tetapi lebih menyesuaikan dengan ―selera pasar‖. 

 

4.3. Evaluasi Rancangan Strategi Kampanye Parpol di Televisi 

Seperti telah disebutkan sebelumnya, evaluasi strategi kampanye parpol di televisi 
diperlukan oleh partai untuk mengukur sejauh mana efektivitas strategi yang telah 
dijalankan. Jika memang diperlukan, parpol harusmemodifikasi strategi yang akan 
dijalankan, sesuai dengan umpan balik (feedback) yang didapatkan. Untuk konteks iklan 
parpol di stasiun televisi swasta di Indonesia, ada dua metode yang umumnya dilakukan 
oleh si pembuat iklan (parpol dan konsultan) untuk mengevaluasi efektivitas iklan yang 
telah mereka buat. Metode pertama adalah evaluasi dengan menganalisis hasil survei yang 
mencantumkan pertanyaan mengenai efektivitas dari iklan yang telah dibuat.  

Sehingga pertama yang kita uji biasanya adalah beberapa waktu setelah iklan itu 
ditayangkan kita uji dengan survei yang ada, apakah ada terjadi peningkatan awareness, 
dan kita coba uji juga apakah secara elektabilitas itu ada. (Yunarto Wijaya, Charta 
Politika, wawancara, 01/11/2013) 

Hal senada juga disampaikan oleh Arya Sinulingga dari Bapilu Hanura. 

Metodenya (untuk mengukur efektivitas iklan) ada, kita kan... yang pasti kita pakai yang 
namanya riset, pakai riset untuk mengukur…Ada namanya survei apa penetrasi. Sejauh 
mana penetrasi dari iklan yang kami dibangun, ya kan. Kemudian penetrasi seberapa, 
ada tidak dampaknya terhadap elektabilitas dan popularitas kami. Dan semua hanya itu 
yang bisa, yang bisa disurvei. (Arya Sinulingga, Hanura, wawancara, 06/01/2014) 

Metode kedua adalah dengan menangkap umpan balik dari perbincangan di media sosial 
seperti Twitter. Keunggulan dari metode ini adalah kemampuannya untuk menangkap 
umpan balik yang bersifat kualitatif dari mereka yang menonton iklan tersebut dan 
memberikan komentarnya pada media sosial. Kelemahan dari metode ini adalah akurasi 
data yang layak untuk dipertanyakan mengingat tidak semua pengguna media sosial 
menonton iklan parpol yang ditayangkan di televisi,jikapun menonton, tidak semuanya 
menuangkan pendapatnya melalui media sosial.  

Terlepas dari perbedaan mengenai metode evaluasi yang digunakan, hampir seluruh 
narasumber sepakat bahwa evaluasi atas strategi yang telah ditayangkan memang 
diperlukan dan masukan yang didapatkan akan dimanfaatkan untuk memperbaiki 
program-program komunikasi yang akan dibuat di masa mendatang. Namun, ada hal 
menarik yang disampaikan oleh beberapa narasumber terkait dengan evaluasi strategi 
komunikasi di televisi, khususnya terkait dengan iklan. Beberapa diantara mereka 
mengakui bahwa sangat sulit untuk melihat keterkaitan antara peningkatan elektabilitas 
parpol atau tokoh politik tertentu dengan kesuksesan sebuah iklan. Menurut Yunarto 
Wijaya, ada banyak sekali variabel yang berkaitan dengan peningkatan elektabilitas parpol 
atau tokoh politik. Menurutnya, iklan hanya berperan sebatas meningkatkan awareness atau 
kedikenalan/popularitas parpol dan tokoh politik.  

Kalau kita mau jujur, saya tidak melihat adanya efek elektoral besar dari kebanyakan 
iklan-iklan yang sudah ada di dalam pemilu-pemilu Indonesia baik di 2004, 2009 ataupun 
dalam pilkada-pilkada. Itu lebih hanya kepada sebuah produk yang di-diversifikasi oleh 
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konsultan politik untuk kebutuhan komersil yang saya lihat tidak ada efek terhadap 
elektoral yang cukup besar...Nah walaupun akhirnya kita temukan sebuah fakta bahwa 
iklan yang hanya dilakukan dalam waktu singkat, apalagi misalnya hanya dalam waktu 
kampanye itu hampir, bisa dikatakan hampir tidak memilik efek elektoral di sisi 
elektabilitas. Hanya sebatas awareness, atau katakan lah memberikan (perkataan 
kurang jelas) efek kepada konstelasi elektoral yang sudah ada. Itu ada, kadang-kadang 
kita lihat efek itu.(Yunarto Wijaya, Charta Politika, wawancara, 01/11/2013) 

Narasumber lain juga mengatakan hal yang serupa.  

…Tapi kan ada batas maksimal daya dorong iklan TV itu. [Iklan TV] hanya sampai 
membuat orang kenal saja... hanya sampai membuat orang kenal saja. Nah kalau untuk 
sampai orang [caleg, capres/cawapres] dipilih butuh cerita lanjutan, tidak hanya butuh 
sekedar suka gitu loh. Tapi ada ceritanya, oh orang ini pantas, orang ini layak, orang ini 
punya track record seperti ini. (Hasan Nasbi, Cyrus Network, wawancara, 13/01/2014) 

Kalau efektivitas kan kita lihat survey ya, subyektif. Kalau nanti kita bilang begini-begini 
kan itu persepsi kita. Tapi kalau kita lihat dari hasil survei, tidak terlalu efektif juga. 
Karena tidak mampu secara signifikan menaikkan elektabilitasnya mereka. Tapi kalau 
sekedar popularitas mungkin bisa. Iya.(Deddi, PDIP, wawancara, 5/12/2013) 

Dengan kata lain, efektivitas iklan parpol atau tokoh politik sebagai variabel utama yang 
menentukan ketertarikan dan keinginan pemilih perlu dipertanyakan. Lebih lanjut, klaim 
bahwa penggunaan iklan di televisi merupakan strategi yang relatif lebih efisien dan efektif 
juga patut untuk dipertanyakan.  

Tidak, kalau televisi kan memang serangan massive ya. Itu seperti pesawat tempur, 
pesawat tempur yang membom sana sini gitu dan itu tidak bisa dilawan, karena itu 
masuk ruang privat kita. Kalau kamu  toilet pasang TV, artinya informasi akan masuk 
sampai toiletmu gitu. Kalau di kamar kamu pasang TV berarti informasi akan masuk 
sampai kamarmu. Tidak ada yang bisa menahan itu. Tidak ada yang bisa menahan. 
Artinya itu memang sama sih nih seperti serangan udara, pesawat tempur melempar 
bom ke mana-mana, tidak ada yang bisa menahan itu. Ya tidak ada yang bisa menahan. 
Tapi mendapatkan suara butuh dari sekedar itu.(Hasan Nasbi, Cyrus Network, 
wawancara, 13/01/2014) 

Sehubungan dengan kurang berjalannya iklan kampanye politik sebagai sarana pendidikan 
politik, Alih-alih memberikan pendidikan politik, iklan-iklan yang ditayangkan di televisi 
hanya sebatas pada ‗pencitraan‘ kandidat atau figur pimpinan partai semata. Unsur 
pendidikan politik seperti pentingnya ideologi, visi, misi dan program parpol yang 
membedakannya dari partai-partai lainnya juga sangat sulit untuk dilihat. Pada saat 
penelitian ini dijalankan, parpol masih terikat pada aturan kampanye pemilu legislatif 
sehingga visi, misi, dan program parpol belum boleh ditayangkan. Namun ada kecurigaan 
bahwa materi yang ditayangkan pada periode ini, kurang lebih sama dengan apa yang akan 
ditayangkan pada masa kampanye resmi yakni di 21 hari sebelum masa tenang.  

Saya tidak melihat itu gitu, yang lebih muncul adalah politik pencitraan. Sangat berbeda 
sekali saya hanya punya referensi 2 ya, karena yang saya pantau iklan kampanye di 
Amerika Serikat dan di Australia. Seberapa pun mereka membangun pencitraan, opini 
pencitraan, tapi selalu diselipi dengan pesan apa yang mau mereka kerjakan. Kalau di 
kita kan, image, apa citra figur yang ditonjolkan dan kemudian apa, perspektif positif dari 
si partai, si calon, kan lebih pada itu. Jadi lebih pada membangkitkan memori kita soal 
partai ini apa, partai ini siapa, hanya memori itu saja yang ingin diambil. Karena apa? 
Karena kan memang partai tidak dekat dengan rakyat. Kalau partai dekat dengan rakyat 
ka dia bicara persoalan-persoalan konkrit dan riil dari masyaarakat. Tapi karena partai 
berjarak, dan kemudian kembali ke masyarakat menjelang pemilu, hal yang pertama 
dilakukan kan bagaimana merebut hati melalui mengingatkan kembali, dan 
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membangkitkan memori mereka, oh partai ini bagus, nyanyiannya bagus gitu kan, 
lagunya bagus, dicitrakan pidatonya bagus, tapi apa yang mau dilakukan kan tidak 
ditonjolkan. (Titi Anggraini, Perludem, wawancara, 02/12/2013) 

Menilik situasi di mana efektivitas dan efisiensi dari sebuah iklan parpol sangat layak 
dipertanyakan, seharusnya partai-partai politik di Indonesia (khususnya mereka yang 
sangat mengandalkan iklan di televisi) perlu melakukan evaluasi secara serius dan 
merekalibrasi strategi komunikasi mereka. Hal ini diperlukan agar kampanye politik di 
media massa tidak hanya sebatas didasari oleh logika: semakin banyak beriklan dan 
semakin sering tampil di televisi, semakin besar pula peluang untuk mendapatkan 
dukungan.  

Pembahasan mengenai bagaimana parpol dan elit politik menggunakan media televisi 
sebagai alat kampanye serta sebaran iklan parpol di sepuluh stasiun televisi akan dibahas 
secara mendalam pada bab selanjutnya. 
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5. 
Kepentingan Pemilik dalam Ruang Publik 

 

 

Pers jadinya malah dipakai oleh ownernya untuk kampanye. Iklan lah, apalah. Ruang 
publik digunakan untuk kepentingan partai, dikamuflase dalam bentuk liputan atau 

kuis. Jangan karena politisi, pemiliknya ketua umum partai, isinya dia terus60.  

(Tifatul Sembiring, Menteri Komunikasi dan Informatika, 7/2/2014) 

 

 

Dalam bab sebelumnya, telah jelas dijabarkan bagaimana strategi komunikasi partai-partai 
politik disusun untuk upaya diseminasi pesan melalui televisi. Termasuk di dalamnya 
adalah sejauh mana peran partai politik dan pihak ketiga dalam penyusunan strategi 
komunikasi partai-partai politik. Adanya pergeseran dalam komunikasi politik 
kontemporer, terutama ditandai dengan menguatnya penggunaan televisi sebagai sarana 
kampanye politik utama ternyata telah melahirkan persoalan tersendiri. Pemilik media 
tertentu yang juga merupakan petinggi partai/politisi rentan menggunakan kanal televisi 
miliknya sebagai sarana untuk meraih simpati publik. 

Bab ini memaparkan hasil pengamatan atas iklan-iklan partai politik, pemberitaan 
terhadap partai-partai politik, dan narasumber pemberitaan di setiap kelompok usaha 
media televisi di Indonesia. Dari hasil analisis terhadap tayangan-tayangan tersebut, 
selanjutnya bab ini akan membahas bagaimana televisi yang menggunakan frekuensi milik 
publik telah dipolitisasi demi kepentingan pemilik. Bab ini akan ditutup dengan refleksi 
atas temuan yang diperoleh selama pengamatan berlangsung. 

 

5.1. Kepemilikan yang Berdampak pada Politisasi Media 

Dewasa ini, tidak seorang pun dapat meragukan kedigdayaan media massa dalam 
membentuk opini umum. Di antara berbagai jenis media massa, di banyak tempat di dunia 
televisi masih dianggap sebagai primadona untuk menyebarkan pesan lantaran 
pertimbangan biaya serta jangkauan aksesnya yang luas. Tak jarang karena keunikannya, 
media televisi menjadi rebutan para politisi. Mereka seakan tidak mau berhenti berlomba 
untuk menggunakan televisi demi mencapai tujuan politiknya. 

                                                        
60 Pernyataan ini diambil saat Tifatul Sembiring (MenteriKomunikasi dan Informatika) menjadi pembicara di 
diskusi Konvensi Media Massa di Bengkulu. Selengkapnya: http://m.bisnis.com/quick-
news/read/20140208/15/201978/tifatul-pemilik-media-intervensi-pemberitaan-terkait-pemilu- (diakses 14 
Februari 2014)  

http://m.bisnis.com/quick-news/read/20140208/15/201978/tifatul-pemilik-media-intervensi-pemberitaan-terkait-pemilu-
http://m.bisnis.com/quick-news/read/20140208/15/201978/tifatul-pemilik-media-intervensi-pemberitaan-terkait-pemilu-
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Boks di atas menunjukkan bagaimana Hary Tanoesoedibjo selaku pemilik MNC Group yang 
juga adalah petinggi Partai Hanura berupaya dengan berbagai cara menggunakan medianya 
untuk kepentingan politik pribadinya dan kepentingan partai yang terafiliasi dengannya. 
Tidak hanya di MNC Group, di dua kanal televisi yang lain pun telah terjadi pemanfaatan 
televisi untuk kepentingan politik pemilik. TV One yang dimiliki Aburizal Bakrie (Ketua 
Umum Golkar) dan Metro TV yang dimiliki Surya Paloh (Ketua Umum Nasdem) adalah 
contoh lain dari pemanfaatan ini. Menurut catatan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), pada 
periode Oktober-November 2012 Metro TV telah menayangkan  iklan Partai Nasdem 
sebanyak 43 kali, sedangkan TV One menayangkan iklan Partai Golkar sebanyak 34 kali 
dalam periode yang sama61. Selain itu, para pemilik ini juga kerap tampil dalam 
pemberitaan terkait kegiatan internal partai mereka lengkap dengan wawancara ataupun 
cuplikan pidato ketika melakukan kunjungan ke daerah. Kisah-kisah ini adalah cerminan 
satu dari sekian banyak persoalan di dalam struktur kepemilikan media di Indonesia. 

Dalam kaitannya dengan penyediaan ranah publik oleh media, beberapa contoh tersebut 
menegaskan semakin samarnya fungsi media terutama televisi sebagai public sphere 
menjelang Pemilu 2014. Independensi, tayangan iklan politik dan keberimbangan 
pemberitaan rentan dimanfaatkan untuk meraih simpati publik, terutama oleh pemilik 
media yang juga adalah politisi (petinggi parpol dan bahkan calon presiden). Secara lebih 
spesifik, persepsi umum yang telah disinggung dalam Mapping the landscape of the media 
industry in contemporary Indonesia (Nugroho et al., 2012a) telah mengindikasikan bahwa 
televisi yang beroperasi menggunakan frekuensi publik telah digunakan oleh pemilik 
televisi sebagai sarana kampanye politik untuk memengaruhi opini publik, dan dengan 
demikian membahayakan hak warga dalam bermedia.  

Hal ini juga menunjukkan bahwa kepentingan ekonomi dan politik telah menjadi prioritas 
dibandingkan fungsi sosial dan publik yang seharusnya diemban media (Herman dan 
Chomsky, 1991). Implikasinya, kepentingan publik yang seharusnya menjadi prioritas 
justru terabaikan. Tampilnya para pemilik di tayangan iklan partai secara masif, dan 

                                                        
61 Lihat http://www.merdeka.com/politik/beriklan-di-tvone-golkar-ngaku-harus-bayar-juga.html (diakses 10 
Maret 2014) 

Boks 4. Kuasa Hary Tanoesoedibjo dalam Ruang Publik 

“Tetapi saya lagi berunding dengan Mas Willy, untuk bagaimana acara RCTI Jawa 
Timur akan bisa dimasuki slot kampanye teman-teman yang daerahnya jauh-jauh. Jadi 
mudah-mudahan ketemu solusinya. Karena memang menyangkut waktu, agak susah. 
Jadi kemarin Mas Willy masih agak kesulitan menemukan formulanya.” 

Petikan isi pengarahan Kader Hanura di Jawa Timur beredar di Youtube berdurasi 2 menit 6 detik yang 
diunggah oleh KIDP Indonesia 

1
. Dari petikan rekaman tersebut terdengar rencana akan ada pembuatan 

slot kampanye Partai Hanura di RCTI dan Indovision, di mana keduanya adalah milik Hary Tanoesoedibjo, 
kandidat Cawapres yang diusung oleh Partai Hanura untuk mendampingi Capres Wiranto. 

Tak lama berselang, pengguna media sosial, terutama Twitter kembali ramai membicarakan kuis 
kebangsaan Win-HT, yang ditayangkan RCTI pada Selasa 10 Desember 2013

1
. Publik mengkritisi program 

kuis interaktif tersebut bukan saja karena menggunakan jargon “Bersih, Peduli, Tegas” yang menjadi salah 
satu jargon yang diusung Capres-Cawapres Partai Hanura, tetapi kuis tersebut menjadi lelucon publik 
karena beberapa peserta kuis melontarkan jawaban bahkan sebelum pembawa acara mengajukan 
pertanyaan

1
. Sangat jelas terlihat bahwa elemen-elemen dari kuis ini (pertanyaan, dan peserta kuis) 

merupakan skenario buatan untuk dapat mempopulerkan Partai Hanura beserta Capres-Cawapres nya. 

 

http://www.merdeka.com/politik/beriklan-di-tvone-golkar-ngaku-harus-bayar-juga.html
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tampilnya pemilik sebagai subjek pemberitaan terkait partai, mengindikasikan media yang 
seharusnya menjadi pilar keempat demokrasi telah membiarkan dirinya menjadi political 
public relations para kandidat politik (Herman dan Chomsky, 1991). 

Tidak dapat dipungkiri, televisi memiliki peran strategis secara politik bagi pemilih dan 
kandidat karena jangkauan publisitasnya yang luas hingga pelosok negeri dan juga 
memiliki pengaruh dalam referensi warga untuk menentukan pilihan politik mereka. 
Menurut BPS (2013) penetrasi jangkauan TV mencapai angka 98%, penetrasi ini menjadikan 
televisi sebagai saluran utama untuk meraup suara pemilih pada pemilu 2014, yang 
mencapai 173 juta suara (KPU, 2013).  

Partai politik, kandidat presiden, kepala daerah, calon anggota legislatif dan segala jenis 
politikus membutuhkan media massa untuk memupuk citra personal mereka, dan 
membentuk serta menggerakkan opini publik. Saat ini Indonesia sedang berada dalam 
sebuah era media massa yang berperan penting bagi kampanye politik. Spasialisasi 
media menyediakan ruang lebih lapang bagi kampanye politik dengan memanfaatkan 
bermacam produk media (Sudibyo & Patria, 2013 hal.64)  

Pemilih membutuhkan televisi untuk memperoleh informasi yang tepat tentang semua 
aspek yang berhubungan dengan pemilu, dan di sisi lain, peserta pemilu juga 
membutuhkan televisi agar visi dan misi mereka diketahui oleh warga. Dengan informasi 
tersebut, diharapkan pemilih dapat menentukan pilihan politik mereka baik terhadap 
partai politik ataupun kandidat Capres-Cawapres yang diusung oleh partai politik. Untuk 
menjalankan fungsi tersebut televisi haruslah bekerja berdasarkan aturan-aturan yang 
memperlakukan peserta Pemilu secara adil dan berimbang sehingga media bisa menjadi 
sumber informasi yang akurat dan tidak bias untuk warga. 

Perdebatan muncul ketika partai politik tidak memiliki ‗akses‘ yang sama ke televisi dalam 
hal penayangaan iklan politik, peliputan media dalam kegiatan internal partai, ataupun 
merasa dirugikan oleh pemberitaan televisi tertentu. Sebagai contoh, pendapat Susilo 
Bambang Yudhoyono (SBY) dalam kapasitasnya sebagai ketua umum Partai Demokrat (PD) 
dalam pidato temu kader anggota Partai Demokrat, 26 Oktober 2013 di Sentul. Ia 
mengeluarkan kegundahannya terhadap sikap salah satu  televisi yang menurutnya 
menyerang PD selama 2,5 tahun belakangan62. Berikut salah satu kutipannya: 

“…[M]emang saya, partai kita, tidak punya televisi, tidak punya koran, tidak punya media 
online. Saya dan kita juga tidak punya uang yang melimpah, triliunan, untuk menguasai 
siaran dan iklan-iklan di televisi dan media lainnya.”  

Apa yang dikeluhkan oleh SBY sekali lagi menegaskan persepsi umum mengenai adanya 
politisasi media televisi saat ini. Meskipun demikian, dalam kalimat “Memang kita tidak 
punya televisi” seolah menyatakan bahwa frekuensi televisi dapat dimiliki dan dipergunakan 
untuk kepentingan golongan tertentu, padahal sesungguhnya frekuensi adalah milik warga 
dan merupakan  ranah publik sesuai tertuang dalam UU Penyiaran  No 32 Tahun 2002, Pasal 
1 ayat (8):  

 ”Spektrum frekuensi radio adalah gelombang elektromagnetik yang dipergunakan untuk 
penyiaran dan merambat di udara serta ruang angkasa tanpa sarana penghantar 
buatan, merupakan ranah publik dan sumber daya alam terbatas.” 

                                                        
62 Lebih lengkap lihat 
http://nasional.kompas.com/read/2013/10/26/1451353/SBY.Sindir.TV.yang.Sepanjang.Masa.Telanjangi.Dem
okrat (diakses 16 Februari 2014) 

http://nasional.kompas.com/read/2013/10/26/1451353/SBY.Sindir.TV.yang.Sepanjang.Masa.Telanjangi.Demokrat
http://nasional.kompas.com/read/2013/10/26/1451353/SBY.Sindir.TV.yang.Sepanjang.Masa.Telanjangi.Demokrat
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Di sinilah salah satu pangkal persoalan yang selama ini terjadi, publik sebagai pemilik 
frekuensi direduksi maknanya menjadi hanya sebatas konsumen, televisi dianggap milik 
pribadi pemilik sehingga dapat digunakan seenaknya. Padahal, pemanfaatan frekuensi 
siaran haruslah menempatkan kepentingan publik di atas segala-galanya. Frekuensi tidak 
boleh digunakan untuk kepentingan kelompok tertentu. Artinya, dalam hal politik, media 
siaran tidak boleh menjadi ‗corong politik‘ salah satu kandidat atau kepentingan politik 
tertentu. Ketentuan ini dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 (UU 
Penyiaran) Pasal 36 ayat (4), yakni, ―Isi siaran wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh 
mengutamakan kepentingan golongan tertentu.‖ 

Sedangkan kewajiban bagi program jurnalistik di media diatur dalam Peraturan Komisi 
Penyiaran Indonesia (KPI) mengenai Pedoman Perilaku Penyiaran Pasal 22 ayat (1): 

 "Lembaga penyiaran wajib menjalankan dan menjunjung tinggi idealisme jurnalistik yang 
menyajikan informasi untuk kepentingan publik dan pemberdayaan masyarakat, 
membangun dan menegakkan demokrasi, mencari kebenaran, melakukan koreksi dan 
kontrol sosial, dan bersikap independen." 

Bahkan, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) telah membuat aturan tentang kewajiban bagi 
media penyiaran untuk bersikap independen dalam pemberitaan, bebas dari pengaruh 
pemilik media, yakni pada Pedoman Perilaku Penyiaran Pasal 22 ayat (5): 

 “Lembaga penyiaran wajib menjaga independensi dalam proses produksi program 
siaran jurnalistik untuk tidak dipengaruhi oleh pihak eksternal maupun internal, termasuk 
pemodal atau pemilik lembaga penyiaran.” 

Pelanggaran mengenai ketentuan di atas sebetulnya dapat terlihat di televisi yang 
pemiliknya terafiliasi dengan partai tertentu, seperti di MNC Group, Metro TV, dan Visi 
Media Asia (TV One dan ANTV). Di televisi-televisi tersebut terlihat penyiaran iklan parpol 
dan berita yang tidak seimbang antara parpol yang terafiliasi dengan pemilik dengan 
parpol lainnya. Di pemberitaan, misalnya, lazim menampilkan kiprah pemimpin partai, 
kegiatan internal partai dan ormas yang terafiliasi dengan pemilik media sebagai subjek 
pemberitaan. Secara nilai berita (news value) hal ini sebetulnya patut dipertanyakan. Jika 
berita-berita tersebut memiliki nilai berita, mengapa stasiun televisi yang lain tidak 
memberitakannya? Ini mengindikasikan televisi telah digunakan untuk kepentingan politik 
pemiliknya. Secara tersirat kita dapat menduga pemberitaan tersebut adalah upaya 
sosialisasi partai atau pemimpin partai yang menjadi capres dan dikemas dalam bentuk 
pemberitaan.  

Mengingat sejumlah pemilik media akan ikut dalam kontestasi politik tahun ini, patut 
direnungkan bahwa pelaksanan Pemilu 2014 adalah ujian independensi dan kredibilitas 
televisi untuk menayangkan kepentingan publik di atas segala-galanya dan juga menjamin 
terlaksananya pemilihan umum yang demokratis dan adil bagi setiap peserta pemilu. Ini 
berarti, pemilu 2014 menyajikan potensi masalah di mana pemilik media bisa 
menggunakan medianya sebagai corong untuk meraih simpati publik.  
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5.2. Merebut Isi Layar Kaca: Sebuah Upaya Pengukuran Kuantitatif63 

Untuk menjawab pertanyaan apakah televisi telah digunakan untuk kepentingan golongan 
tertentu dan telah berlaku adil, dalam artian memberikan kesempatan yang sama ke partai 
politik ataupun kepada tokoh politik yang diduga memiliki kepentingan politik pada 
pemilu 2014, kami melakukan serangkaian pengukuran kuantitatif melalui analisis 
konten64. Kami menghitung berapa banyak jumlah iklan partai politik yang muncul di 
setiap stasiun televisi. Begitu juga dalam aspek pemberitaan, kami menghitung berapa 
banyak pemberitaan partai politik dan narasumber yang memiliki kepentingan untuk 
pemilu 2014. Hasilnya akan dijadikan bahan untuk menganalisis sejauh mana penggunaan 
media televisi untuk kepentingan pemilik. 

Dalam konteks pemberitaan, lazim diketahui bahwa pemilik kerap kali tampil sebagai 
subjek pemberitaan di stasiun televisi yang menjadi miliknya. Bahkan beberapa media 
memiliki tim peliputan khusus untuk memberitakan aktivitas politik pemiliknya. Hal ini 
secara lebih spesifik telah disinggung dalam penelitian Creating content, shaping society: Do 
Indonesian media uphold the principle of citizenship? (Nugroho et al., 2013). Penelitian tersebut 
mengatakan bahwa di industri di mana banyak politisi memiliki jaringan media, peliputan 
mengenai aktivitas politik pemilik menjadi hal yang penting. Hal ini berseberangan dengan 
etika jurnalistik karena media tersebut hanya meliput aktivitas dari partai yang 
diasosiasikan dengan pemilik dan tidak memberikan peliputan yang seimbang mengenai 
partai lainnya. 

Untuk menyediakan telaah yang kuat, penelitian ini melakukan upaya monitoring dan 
analisis tayangan terhadap terhadap 10 stasiun televisi nasional. Kesepuluh stasiun televisi 
nasional yang menjadi objek monitoring adalah Metro TV, TV One, Trans TV, TV 7, Indosiar, 
SCTV, MNC TV, Global TV, dan RCTI. Upaya pengamatan pada televisi ini dilakukan selama 
empat bulan, dimulai pada 16 September 2013 dan berakhir pada 15 Januari 2014. Dalam 
melakukan pengamatan, dilakukan dua model pengamatan. Ada sampling tayangan yang 
ditonton selama 24 jam dan ada yang dilakukan pada jam tayang prime time. Pengamatan 
selama 24 jam dilakukan pada setiap minggu ketiga dalam setiap bulan. Demikian, 
pengamatan jenis ini dilakukan pada tanggal 16-22 September 2013, 16-22 Oktober, 16-22 
November 2013, dan 16-22 Desember 2013. Di luar tanggal tersebut, pengamatan dilakukan 
hanya pada jam tayang prime time, yakni antara pukul 19:00-23.00 WIB.  

Selanjutnya, secara khusus akan ditunjukkan sebaran iklan partai politik dan pemberitaan 
di berbagai kelompok media televisi di Indonesia. Adapun penyajian hasil pengamatan 
terbagi berdasarkan kelompok usaha kepemilikan media. Pilihan ini diambil karena dalam 
proses pengamatan didapati sejumlah kesamaan pola sebaran iklan partai pada kelompok-
kelompok media yang pemiliknya berafiliasi dengan salah satu partai politik (Lihat Tabel 5-
1).  

 

                                                        
63 Gema Aria banyak berkontribusi dalam bagian ini sebagai bagian dari tugas magangnya pada organisasi 
kami 
64 Konten analisis adalah metode penelitian yang menggunakan pengujian konten yang terukur – dalam kasus 
ini: program televisi – sebagai data (Weber, 1990, Krippendorff, 2012) 
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Tabel 5-1 Jumlah Iklan Partai Politik di 10 Stasiun Televisi pada  
Periode 16 September 2013-15 Januari 2014 

Nama Partai 
ANTV  TV One RCTI MNC TV GLOBAL  Trans TV Trans 7 Indosiar SCTV METRO  

PT FT PT FT PT FT PT FT PT FT PT FT PT FT PT FT PT FT PT FT 

Nasdem                                     116 132 

PKB                                         

PKS                                         

PDI-P     9   2           1 1 8   1   1 2 4 7 

GOLKAR 293 245 308 307                               11 

GERINDRA     18 6 21 15 22 9 44 46 30 23 32 13   4 20 21 20 12 

DEMOKRAT     7 2 9 12 6 7 18 7 23 10 13 2 26 39 14 59 2   

PAN   2 17 5 20 4 3       55 80 25 7 19 9 18 17 11 3 

PPP                                         

HANURA         175 151 178 118 181 169                     

PBB                                         

PKPI           6 5 8 1 8                     

*FT: Tayangan  full time **PT: Tayangan prime time.  

Sumber: Hasil Pengamatan CIPG 

Dalam kelompok-kelompok itu, jumlah iklan partai yang berafiliasi dengan sang pemilik 
ternyata dominan dibanding partai yang lain dan sebaranya pada umumnya dikelompok 
medianya saja. Sedangkan partai politik yang tidak terafiliasasi dengan televisi umumnya 
tersebar di berbagai televisi yang diteliti dengan jumlah yang jauh lebih sedikit. 

 

5.2.1. Pengukuran Kuantitatif terhadap MNC Group 

MNC Group yang dimiliki oleh Hary Tanoesoedibjo memiliki tiga stasiun televisi yakni RCTI, 
Global TV dan MNC TV. Ada tiga aspek yang dianalisis, yaitu (i) jumlah iklan partai politik, 
(ii) pemberitaan partai politik, dan (iii) pemberitaan narasumber. Dari analisis, kami 
menemukan bahwa kepentingan politik pemilik televisi yang terafiliasi dengan salah satu 
partai politik tertentu terlihat dominan di setiap aspek dibandingkan dengan partai 
lainnya. Di pemberitaan partai politik, kami menemukan kegiatan internal Partai Hanura 
lazim diberitakan disertai peliputan Hary Tanoesoedibjo sebagai subjek pemberitaan. 
Begitu pula halnya dengan iklan partai politik, jumlah iklan Partai Hanura mendominasi 
sebanyak 972 kali tayangan dan sebarannya hanya di ketiga stasiun televisi milik MNC 
Group saja. Analisis mendalam dari ketiga aspek tersebut akan kami sajikan di bawah ini. 

 

1) Iklan Politik 

Di MNC Group, kami menemukan iklan Partai Hanura, Gerindra, PAN, PKPI dan PDI 
Perjuangan dengan jumlah yang berbeda-beda. Menariknya, dibandingkan partai politik 
lainnya, monitoring kami menemukan iklan Partai Hanura mendominasi di ketiga stasiun 
televisi di bawah naungan MNC Group dengan jumlah total 972 kali tayangan. Rincian 
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temuannya adalah sebanyak 438 kali tayangan  pada periode sampling 24 jam, dan 534 kali 
tayangan pada periode tayangan prime time (Lihat Gambar 5.1).  

Tidak hanya itu, dalam penelitian ini kami juga menemukan iklan Organisasi Kewargaan 
(Ormas) Persatuan Indonesia (Perindo) sebanyak 65 kali tayangan di MNC Group. Dalam 
iklan tersebut, tampil Hary Tanoesoedibjo sebagai tokoh utama memaparkan visi dan misi 
dibentuknya ormas tersebut. Sebagaimana diketahui, Ormas Perindo  juga memiliki 
kedekatan dengan Hary Tanoesoedibjo, di mana yang bersangkutan menjabat sebagai ketua 
umum. 

 

Gambar 5.1 Jumlah Iklan Partai Politik di MNC Group (RCTI, MNC TV, dan Global TV) pada 
Periode 16 September 2013-15 Januari 2014 

Sumber: Pengamatan CIPG  

Dengan melihat data ini, selain dominasi dari iklan politik Partai Hanura, kami juga 
menemukan pola sebaran iklan Partai Hanura hanya terdapat di ketiga stasiun televisi 
tersebut. Temuan ini semakin mengindikasikan ketiga stasiun televisi yang bernaung di 
bawah MNC Group telah digunakan untuk kepentingan politik pemilik  dan/atau telah 
mendapatkan ‗kemudahan‘ berupa potongan biaya penayangan iklan politik yang belum 
tentu diperoleh oleh partai lain. Sebagaimana diketahui, Partai Hanura memiliki hubungan 
kedekatan dengan pemilik MNC Group yakni Hary Tanoesoedibjo yang saat ini menjadi 
Cawapres Partai Hanura untuk pemilu 2014 berpasangan dengan Capres Wiranto. 

Selain itu, kami juga menemukan bahwa iklan partai politik selain Partai Hanura di MNC 
Group jumlahnya jauh lebih sedikit. Iklan Partai Gerindra muncul sebanyak 157 kali 
tayangan, Partai Demokrat 59 kali tayangan, PAN 27 kali tayangan, PKPI 28 kali tayangan 
dan PDI Perjuangan sebanyak 2 kali tayangan. Untuk Partai Demokrat, munculnya iklan 
partai tersebut muncul dari peserta konvensi yakni Gita Wirjawan dan Irman Gusman. 
Sebagaimana diketahui, Partai Demokrat mengadakan konvensi pemilihan calon presiden 
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yang akan mereka usung untuk pemilu 2014 mendatang. Dalam temuan kami dikelompok 
media ini, pada umumnya iklan partai politik di luar Partai Hanura muncul pada periode 
tertentu saja. Misalnya, menjelang hari-hari besar keagamaan (seperti: Idul Adha dan Natal) 
dan hari-hari besar nasional (seperti Sumpah Pemuda dan Tahun Baru). Sebagai contoh, 
iklan PDI Perjuangan muncul pada saat menjelang hari Sumpah Pemuda, begitu juga iklan 
politik PAN muncul menjelang peringatan Sumpah Pemuda dan Hari Ibu. 

 

2) Pemberitaan  

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, kepentingan pemilik media dapat pula muncul 
pada program berita. Sepanjang penelitian yang kami lakukan di MNC Group, kami hanya 
menemukan program berita pada periode sampling 24 jam. Dalam hal pemberitaan partai 
politik, kami menemukan Partai Hanura adalah partai yang paling sering diberitakan 
dengan jumlah 57 kali tayangan (silakan lihat Gambar 5.2). 

 

Gambar 5.2 Jumlah Pemberitaan Partai Politik di MNC Group (RCTI, Global TV, dan MNC TV) 
pada Periode 16 September 2013- 15 Januari 2014 

Sumber: Pengamatan CIPG 

Kami juga menemukan Hary Tanoesoedibjo dan Wiranto adalah tokoh yang paling sering 
diberitakan, dengan total 88 kali tayangan (Lihat Gambar 5.3). Kedua temuan ini 
mengindikasikan program pemberitaan MNC Group sudah tidak proporsional terhadap 
partai politik dan narasumber lainnya yang tidak memiliki afiliasi secara langsung dengan 
mereka. 

Pada program berita, kami menemukan peliputan kegiatan internal Partai Hanura 
mendapatkan porsi pemberitaan istimewa. Hal ini dapat dilihat salah satunya pada 
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pemberitaan acara Buletin Indonesia Siang di Global TV tanggal 17 Oktober 2013. 
Ditayangkan kegiatan internal Partai Hanura di Yogyakarta dan Sulawesi Tenggara yang 
sedang melaksanakan pembagian hewan qurban kepada warga. Di hari yang sama, 
ditayangkan juga peliputan mengenai kegiatan Ormas Perindo dengan narasumber Hary 
Tanoesoedibjo di acara ulang tahun Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) ke-30. Hal serupa 
ditemukan pada program berita Buletin Indonesia Siang, tanggal 20 Oktober 2013 di Global 
TV. Pada acara tersebut ditayangkan kegiatan bakti sosial Partai Hanura di Kalimantan 
Timur dalam acara pekan Jumat sedekah. 

Sepanjang penelitian ini, peliputan kegiatan internal Partai Hanura dan ormas yang 
terafiliasi dengan Hary Tanoesoedibjo lazim kami temui di kelompok media MNC Group. 
Pertanyaan apakah kegiatan internal Partai Hanura memiliki nilai berita sehingga layak 
diberitakan tentunya akan menimbulkan perdebatan tersendiri, tetapi jika dibandingkan 
dengan peliputan kegiatan internal partai lain, secara tersirat kita dapat menyatakan Partai 
Hanura telah mendapatkan perlakuan istimewa. Dibandingkan dengan peliputan Partai 
Demokrat yang memiliki jumlah pemberitaan partai terbanyak kedua setelah Partai Hanura 
(sebanyak 28 kali tayangan), misalnya. Dalam pemberitaan Partai Demokrat, yang menjadi 
sorotan pemberitaan justru kasus korupsi yang menerpa petinggi partai tersebut. Dari 
monitoring juga menunjukkan Anas Urbaningrum, mantan Ketua Umum Partai Demokrat 
adalah narasumber pemberitaan terbanyak ketiga (sebanyak 19 kali tayangan) setelah Hary 
Tanoesoedibjo dan Wiranto. 

Apapun motifnya, pemberitaan partai politik dan narasumber di MNC Group haruslah 
dilihat dari sisi penggunaan frekuensi bahwa stasiun televisi merupakan media massa yang 
memiliki basis material gelombang elektromagnetik. Sebagai sumber daya alam yang 
jumlahnya terbatas, frekuensi selayaknya digunakan untuk kepentingan warga. Menurut 
Kode Etik Jurnalistik Pasal (1), ―Pers haruslah independen, menghasilkan berita akurat, 
berimbang, dan tidak beritikad buruk.‖ Penjelasan berimbang yang dimaksud adalah 
memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara 
proporsional. Dari hasil monitoring, terlihat bahwa apa yang dilakukan MNC Group 
sangatlah tidak etis. 
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Gambar 5.3 Jumlah Pemberitaan Narasumber di MNC Group (RCTI, Global TV, dan MNC TV) 
pada Periode 16 September 2013-15 Januari 2014 

Sumber: Pengamatan CIPG 
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5.2.2. Pengukuran Kuantitatif terhadap Grup Visi Media Asia 

Visi Media Asia adalah kelompok media di bawah kepemilikan Aburizal Bakrie di mana dua 
stasiun televisi (ANTV dan TV One) tergabung di dalamnya. Sebagaimana diketahui, 
Aburizal Bakrie saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar dan santer disebut 
sebagai calon presiden Partai Golkar pada Pemilu 201465. Di kelompok media ini, kami 
menemukan jumlah iklan Partai Golkar mendominasi dibandingkan dengan partai lainnya, 
yaitu sebanyak 1.153 kali tayangan. Sama halnya di pemberitaan partai politik, kami 
menemukan kegiatan internal Partai Golkar lazim diberitakan disertai peliputan Aburizal 
Bakrie sebagai subjek pemberitaan. Penjelasan mendalam akan kami sajikan di bawah ini. 

 

1) Iklan Politik 

Di TV One dan ANTV, kami menemukan iklan politik Partai Golkar mendominasi ini 
dibandingkan partai politik lainnya dengan jumlah total 1.153 kali tayangan. Hal ini terjadi 
baik pada periode tayangan sampling 24 jam maupun pada periode tayangan yang kami 
tonton pada jam prime time. Rinciannya, 552 kali tayangan pada periode tayangan sampling 
dan 601 kali tayangan pada jam prime time (silakan lihat Gambar 5.4). 

 

Gambar 5.4 Jumlah Iklan Partai Politik di Grup Visi Media Asia (ANTV dan TV One) pada 
Periode 16 September 2013-15 Januari 2014 

Sumber: Pengamatan CIPG 

Kami juga menemukan iklan politik partai lain dengan jumlah yang jauh lebih sedikit 
dibandingkan Partai Golkar. Iklan Partai Gerindra sebanyak 24 kali tayangan, iklan PAN 

                                                        
65 Lihat http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2012/06/120629_rapimnasgolkar.shtml (diakses 
20 Februari 2014)  
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sebanyak 24 kali tayangan, iklan PDI Perjuangan 11 kali tayangan dan iklan Partai 
Demokrat 9 kali tayangan.  Munculnya iklan politik Partai Golkar di kedua stasiun televisi 
ini secara umum dilengkapi dengan sosok Aburizal Bakrie sebagai tokoh utama.  

Iklan politik Partai Golkar kami temukan dengan berbagai macam variasi dan memiliki 
target audiensi tersendiri, sebagaimana disinggung dalam pembahasan di Bab 4 mengenai 
analisis perancangan strategi komunikasi parpol di televisi. Sebagai contoh, iklan politik 
Partai Golkar yang tayang di TV One pada tanggal 19 September 2013 pukul 18:26:04 WIB. 
Iklan tersebut menampilkan Aburizal Bakrie sedang bersama warga Indonesia bagian 
timur, merangkul mereka diiringi dengan lagu daerah dari Indonesia timur. Tampak secara 
tersirat, iklan ini sedang mencoba meraih simpati publik khususnya warga yang 
berdomisili didaerah timur Indonesia. Sama halnya dengan iklan politik Partai Golkar yang 
tayang di ANTV pada tanggal 4 Oktober 2013 pukul 17:50:11 WIB. Terlihat dari tayangan, 
iklan ini mencoba meraih simpati pemilih pemula. Dalam iklan tersebut, ditampilkan 
Aburizal Bakrie sedang berpidato di depan pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA) dan 
memberikan motivasi kepada mereka. Aburizal Bakrie memberikan motivasi tentang cerita 
keberhasilan kakeknya yang hanya lulusan sekolah rakyat namun berhasil membuka 
lowongan pekerjaan kepada orang lain.  

Seperti halnya sebaran iklan Partai Hanura di MNC Group, kami juga menemukan pola 
sebaran iklan Partai Golkar pada umumnya hanya tersebar di kedua stasiun televisi ini saja. 
Di stasiun televisi lain, kami hanya menemukan iklan Partai Golkar muncul sebanyak 8 kali 
tayangan di Metro TV dan 3 kali tayangan di  MNC TV. Keduanya di akhir bulan September. 

Dengan melihat data ini, dapat dikatakan bahwa jika dibandingkan dengan partai lain, 
kedua stasiun televisi di bawah Visi Media Asia menayangkan iklan politik Partai Golkar 
secara tidak proporsional. Temuan ini semakin mengindikasikan persepi umum yang 
berkembang di publik bahwa televisi yang menggunakan frekuensi milik publik telah 
digunakan pemilik televisi sebagai sarana kampanye politik untuk memengaruhi dan 
meraih simpati publik demi melanggengkan kepentingan pribadinya. 

 

2) Pemberitaan 

Pada aspek pemberitaan, di ANTV dan TV One kami menemukan bahwa Partai Golkar 
merupakan partai yang paling sering diberitakan pada periode tayangan 24 jam, yaitu 
sebanyak 78 kali tayangan. Partai Demokrat ditayangkan sebanyak 57 kali pemberitaan dan 
yang paling sedikit diberitakan adalah PKPI sebanyak 6 kali tayangan (Lihat Gambar 5.5).  
Sedangkan pada periode prime time, kami menemukan Partai Demokrat merupakan partai 
yang paling sering diberitakan yaitu sebanyak 58 kali tayangan, kemudian Partai Golkar 
sebanyak 25 kali tayangan, PDI Perjuangan dan PKS sebanyak 9 kali tayangan, PPP 5 kali 
tayangan, Partai Gerindra 4 kali tayangan, Partai Hanura 2 kali tayangan dan PAN 1 kali 
tayangan.  
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Gambar 5.5 Jumlah Pemberitaan Partai Politik di Visi Media Asia (ANTV dan TV One) pada 
Periode 16 September 2013- 15 Januari 2014 

Sumber: Pengamatan CIPG 

Selain itu, kami juga menemukan Aburizal Bakrie adalah tokoh yang paling banyak 
diberitakan pada periode tayangan sampling 24 jam, yaitu sebanyak 57 kali tayangan. 
Sedangkan pada periode tayangan prime time kami menemukan Anas Urbaningrum sebagai 
mantan Ketua Umum Partai Demokrat mendapat pemberitaan terbanyak, yaitu sebanyak 
39 kali tayangan (Lihat Gambar 5.6). 

Yang menarik dari temuan ini, meskipun pemberitaan mengenai Partai Demokrat dan Anas 
Urbaningrum menempati posisi yang paling banyak diberitakan, namun hal ini tidak 
menguntungkan partai tersebut. Secara umum, kami menemukan pemberitaan mengenai 
Partai Demokrat adalah seputar kasus korupsi yang melibatkan petinggi partai, konflik 
internal partai dengan Ormas Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) dan penolakan 
komisi III DPR RI terkait pencalonan Ruhut Sitompul menjadi ketua komisi III.   

Hal ini berbanding terbalik dengan pemberitaan Partai Golkar. Kami menemukan 
pemberitaan mengenai Partai Golkar mendapatkan perlakuan istimewa, dan tidak 
didapatkan oleh partai lainnya. Sebagai contoh, pemberitaan Kabar Malam di TV One 
tanggal 30 September 2013 menayangkan liputan pidato Aburizal Bakrie tentang konsep 
dan visi negara kesejahteraan 2045. Begitu juga  pada tanggal 2 Oktober 2013, ditayangkan 
kegiatan safari politik Aburizal Bakrie menemui para pengusaha kecil. Yang menarik juga 
adalah liputan mengenai Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar di Kabar Siang 
ANTV pada tanggal 22 November 2013, yang selain menayangkan kegiatan internal partai 
tersebut diliput juga wawancara dengan Aburizal Bakrie sebagai ketua umum Partai Golkar 
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untuk menyampaikan pandanganya. Lainnya adalah pemberitaan di Topik Pagi ANTV pada 
tanggal 16 Desember 2013 yang menayangkan pidato Aburizal Bakrie di acara pembekalan 
dan bimbingan teknis kader Partai Golkar di Palu, Sulawesi Tenggara. Kami tidak 
menemukan pemberitaan internal partai lain ditayangkan di kedua stasiun televisi milik 
Aburizal Bakrie ini. 

Temuan ini mengafirmasi paparan di atas bahwa  kepentingan pemilik yang sekaligus 
adalah politisi jamak ditemui sebagai subjek pemberitaan. Demikian, televisi cenderung 
telah digunakan pemilik untuk mewujudkan ambisi politik pribadinya. 
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Gambar 5.6 Jumlah Pemberitaan Narasumber di Visi Media Asia (ANTV dan TV One) pada 
Periode 16 September 2013-15 Januari 2014 

Sumber: Pengamatan CIPG
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5.2.3. Pengukuran Kuantitatif terhadap Media Group 

Stasiun televisi Metro TV tergabung dalam kelompok Media Grou pdi bawah kepemilikan 
Surya Paloh. Sebagaimana diketahui, selain sebagai pemilik Metro TV, Surya Paloh juga 
merupakan ketua umum Partai Nasional Demokrat (Nasdem) yang akan mengikuti konstes 
politik untuk pemilu 2014. Di kelompok media ini, kami menemukan jumlah iklan Partai 
Nasdem yang mendominasi dibandingkan dengan partai lainnya, yaitu sebanyak 248 kali 
tayangan dan hanya tersebar di televisi ini saja. Begitu juga di pemberitaan partai politik, 
kami menemukan kegiatan internal Partai Nasdem lazim diberitakan disertai peliputan 
Surya Paloh sebagai subjek pemberitaan. Penjelasan lebih lanjut akan kami paparkan di 
bawah ini. 

 

1) Iklan Politik 

Dalam penelitian ini kami menemukan iklan politik Partai Nasdem mendominasi stasiun 
televisi milik ketua umumnya, baik itu pada periode tayangan sampling 24 jam dan pada 
periode tayangan prime time. Jumlah total tayangan iklan politik Partai Nasdem adalah 248 
kali tayangan dengan rincian, 132 kali tayangan pada periode tayangan sampling 24 jam dan 
116 kali tayangan pada jam prime time (Lihat Gambar 5.7). Kami juga menemukan iklan 
politik partai lain dengan jumlah jauh lebih sedikit dibandingkan Partai Nasdem. Iklan 
Partai Gerinda tayang sebanyak 32 kali tayangan, iklan PAN 14 kali tayangan, iklan PDI 
Perjuangan, iklan Golkar 11 kali tayangan, dan yang terakhir iklan Partai Demokrat 
sebanyak 2 kali tayangan. 

Dari monitoring, ditemukan bahwa iklan Partai Nasdem umumnya muncul menjelang hari-
hari besar tertentu dengan frekuensi tayangan yang berulang-ulang. Misalnya pada tanggal 
4 Desember 2013 muncul iklan Partai Nasdem mengenai Hari Ibu, di 28 Desember 2013 
muncul iklan ucapan Natal dan pada tanggal 3 Januari 2014 muncul iklan ucapan selamat 
tahun baru 2014. Kami juga menemukan pola sebaran iklan Partai Nasdem hanya tersebar 
di stasiun televisi yang terafiliasi dengan petinggi partai saja. Sebelumnya, pola sebaran 
yang sama juga kami temukan di dua kelompok media lain yang kami analisis, yaitu MNC 
Group (RCTI, Global TV,dan MNC TV) dan Visi Media Asia (ANTV dan TV One). Dengan 
demikian kami dapat mengatakan partai politik yang memiliki afiliasi secara langsung 
dengan pemilik televisi pada umumnya memasang iklan hanya di stasiun televisi milik 
mereka saja.  

Temuan ini dapat mengindikasikan bahwa pemilik televisi kemungkinan besar 
memperoleh perlakuan istimewa ketika memasang iklan partainya di televisi yang 
terafiliasi dengan mereka. Tentunya dibutuhkan kajian yang lebih mendalam apakah 
pemilik membayar rate yang sama ketika memasang iklan di televisi tersebut ataukah 
mendapatkan potongan harga. Jika mendapatkan keistimewaan, pertanyaannya kemudian 
adalah, apakah perlakuan istimewa ini berlaku juga pada partai politik yang tidak memiliki 
afiliasi dengan televisi? Jika ternyata tidak, maka apa yang dipersepsikan oleh publik benar 
adanya, bahwa pemilik televisi yang juga politisi telah menggunakan medianya untuk 
berkampanye. 
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Gambar 5.7 Jumlah Iklan Partai Politik di Media Group (Metro TV) pada Periode 16 September 
2013-15 Januari 2014 

Sumber: Pengamatan CIPG 

 

2) Pemberitaan  

Dalam aspek pemberitaan di Media Group (Metro TV), Partai Demokrat merupakan partai 
yang paling sering diberitakan pada periode tayangan sampling 24 jam, yaitu sebanyak 51 
kali tayangan, disusul PDI Perjuangan sebanyak 29 kali tayangan. Kami menemukan pada 
periode ini tidak ada pemberitaan mengenai PKPI dan PBB. Sedangkan pada periode 
tayangan prime time, PDI Perjuangan merupakan partai yang paling sering diberitakan, 
yaitu sebanyak 137 kali tayangan, disusul Partai Demokrat sebanyak 117 kali tayangan, 
Partai Nasdem 28 kali tayangan dan yang paling sedikit yaitu PBB sebanyak 6 kali tayangan 
(selengkapnya lihat Gambar 5.8) 
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Gambar 5.8 Jumlah Pemberitaan Partai Politik di Media Group (Metro TV) pada Periode 16 
September 2013- 15 Januari 2014 

Sumber: Pengamatan CIPG 

Hasil analisis menemukan, Jokowi adalah narasumber yang paling sering diberitakan baik 
itu pada periode tayangan sampling 24 jam, maupun pada periode prime time. Pada sampling 
24 jam, Jokowi muncul sebanyak 69 kali tayangan dan 142 kali tayangan pada periode prime 
time (Lihat Gambar 5.9). Banyaknya pemberitaan mengenai Jokowi tidak terlepas dari 
kegiatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Sebagaimana diketahui, dalam kapasitasnya 
sebagai Gubernur DKI Jakarta Jokowi memiliki program blusukan mengunjungi warga 
secara langsung. Program blusukan ini berhasil  mengambil perhatian stasiun televisi. 
Sebagai contoh, tayangan Metro TV pada tanggal 18 Oktober 2013 pukul 21:04:07 WIB di 
Topten News. Dalam tayangan tersebut Jokowi melakukan kunjungan mendadak ke kantor 
walikota Jakarta timur. Selain itu, pemberitaan mengenai Jokowi juga banyak muncul 
seputar pencalonan dirinya sebagai calon presiden dari PDI Perjuangan pada Pemilu 
mendatang. Hal ini memengaruhi tingginya pemberitaan mengenai PDI Perjuangan seperti 
yang dipaparkan di atas.   

Tentunya, frekuensi pemunculan partai-partai dan narasumber dalam pemberitaan televisi 
memungkinkan adanya penggambaran oleh media televisi yang memberitakannya. Secara 
tidak langsung, penggambaran tersebut memengaruhi bagaimana publik menilai partai dan 
narasumber tersebut. Jika yang diberitakan adalah masalah korupsi yang melibatkan 
petinggi partai dan konflik internal partai, tentunya publik akan menikmati sisi negatifnya. 
Pemberitaan ini kemudian akan memengaruhi publik dalam menilai partai dan narasumber 
yang ditampilkan. 

Dalam konteks ini, kami menemukan tingginya pemberitaan mengenai Partai Demokrat 
justru banyak diberitakan seputar kasus korupsi yang menimpa petinggi partai tersebut.  
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Salah satunya pemberitaan 31 Desember 2013 di Metro TV mengenai kasus korupsi 
Hambalang yang menjerat Anas Urbaningrum, mantan Ketua Umum Partai Demokrat.  

Sebaliknya, hasil analisis dan monitoring menemukan pemberitaan positif mengenai Partai 
Nasdem dan Surya Paloh di stasiun televisi ini. Salah satunya dalam pemberitaan Metro TV 
tanggal 25 September 2013. Dalam pemberitaan ini ditayangkan acara Partai Nasdem di 
Sulawesi Utara lengkap dengan penayangan pidato Surya Paloh saat memberikan orientasi 
calon anggota legislatif partai tersebut. Ada juga pemberitaan acara penutupan Rapat Kerja 
Nasional (Rakernas) Partai Nasdem pada tanggal 3 Desember 2013 dengan durasi yang 
cukup panjang. Dalam tayangan ini juga disebutkan pula pandangan Partai Nasdem 
terhadap kondisi perekonomian Indonesia. Begitu juga, tayangan tanggal 24 Desember 2013 
diberitakan mengenai Partai Nasdem yang dikatakan sebagai pelapor pertama dana 
kampanye.  

Pemberitaan positif ini tentunya tidak terlepas dari kedekatan Partai Nasdem dengan Surya 
Paloh sebagai pemilik televisi. Temuan ini menguatkan indikasi bahwa kepentingan 
pemilik yang juga adalah politisi lazim ditemui sebagai subjek pemberitaan. Dengan 
demikian, televisi yang harusnya menjadi pilar demokrasi dan menjadi ruang publik sangat 
potensial disalahgunakan untuk alat meraih simpati publik dan disisi lain rentan pula 
dimanfaatkan sebagai alat politik untuk menjatuhkan para pesaing politik pemilik televisi.  
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Gambar 5.9 Jumlah Pemberitaan Narasumber di Media Group (Metro TV) pada Periode 16 
September 2013-15 Januari 2014 

Sumber: Pengamatan CIPG
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5.2.4. Pengukuran Kuantitatif terhadap CT Corp 

Trans 7 dan Trans TV merupakan dua stasiun televisi yang bernaung di bawah kelompok 
media CT Corp yang dimiliki Chairul Tanjung. Sebagaimana diketahui Chairul Tanjung 
dikenal dekat dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Menteri Koordinator 
Perekonomian Hatta Rajasa yang juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional. Kedekatan ini 
dapat dilihat ketika Chairul Tanjung diangkat sebagai penasihat ekonomi Presiden66.Di 
kelompok media ini, kami menemukan jumlah iklan politik PAN terbanyak ditayangkan 
sebanyak 98 kali tayangan, Partai Gerindra sebanyak 98 kali tayangan, Partai Demokrat 48 
kali tayangan dan PDI Perjuangan 10 kali tayangan. Pada pemberitaan partai politik, kami 
menemukan Partai Demokrat, Partai Golkar dan PDI Perjuangan terbanyak ditayangkan 
masing-masing sebanyak 7 kali tayangan. Sedangkan pada pemberitaan narasumber, kami 
menemukan Jokowi adalah tokoh yang paling sering diberitakan sebanyak 30 kali tayangan. 
Penjelasan lebih lanjut akan kami paparkan di bawah ini. 

 

1) Iklan politik   

Di kedua stasiun televisi di bawah naungan CT Corp, kami menemukan iklan politik PAN 
terbanyak ditayangkan dibandingkan dengan partai politik lainnya, baik itu pada periode 
tayangan sampling 24 jam maupun pada periode tayangan prime time. Jumlah total tayangan 
iklan politik PAN adalah sebanyak 167 kali tayangan yang disusul iklan Partai Gerindra 
sebanyak 98 kali tayangan, Partai Demokrat 48 kali tayangan dan PDI Perjuangan 10 kali 
tayangan (lihat Gambar 5.10).  

Umumnya, kemunculan iklan partai politik di kedua stasiun televisi ini kami temukan 
menjelang perayaan hari-hari tertentu. Iklan PAN salah satunya kami temukan menjelang 
peringatan Idul Adha, Hari Sumpah Pemuda, dan Hari Ibu. Begitu juga iklan Partai Gerindra 
yang mengusung tema ―Perubahan‖, iklan PDI Perjuangan yang mengusung tema 
―Indonesia Hebat‖ dan iklan Partai Demokrat melalui salah satu peserta konvensi, Gita 
Wirjawan dengan mengusung tema ―Kejujuran‖. 

Meskipun pada awal tulisan disinggung kedekatan yang dimiliki Hatta Rajasa (Ketua Umum 
PAN) dengan pemilik kedua stasiun televisi ini dan ternyata iklan partai PAN terbanyak 
tayang, namun hal ini tidak serta merta berarti bahwa PAN mendapatkan keistimewaan. 
Kami menemukan sebaran iklan partai PAN tidak hanya ada dikedua stasiun televisi ini, 
tetapi di semua stasiun televisi yang kami pantau. Pola sebaran ini yang membedakan 
antara iklan partai politik yang memiliki afiliasi secara langsung dengan pemilik televisi 
dengan yang tidak memiliki afiliasi langsung. Sebagaimana kami singgung dalam temuan 
kami sebelumnya, bahwa kami menemukan pola sebaran iklan partai yang memiliki afiliasi 
secara langsung dengan partai politik tertentu cenderung memasang iklan hanya di 
kelompok media televisinya saja. 

                                                        
66 Lihat http://www.thejakartapost.com/news/2011/12/02/chairul-transforms-business-empire-eyes-
expansion.html (diakses 20 Februari 2014) 

http://www.thejakartapost.com/news/2011/12/02/chairul-transforms-business-empire-eyes-expansion.html
http://www.thejakartapost.com/news/2011/12/02/chairul-transforms-business-empire-eyes-expansion.html
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Gambar 5.10 Jumlah Iklan Partai Politik di CT Corp (Trans TV dan TV 7) pada Periode 16 
September 2013-15 Januari 2014 

Sumber: Pengamatan CIPG 

 

2) Pemberitaan  

Di kedua stasiun televisi ini, kami tidak menemukan program berita pada jam tayangan 
prime time yang kami tonton. Kami hanya menemukan program berita pada pada jam 
tayangan periode sampling yang kami tonton selama 24 jam. Dalam hal pemberitaan partai 
politik, kami menemukan Partai Demokrat, Partai Golkar dan PDI Perjuangan muncul 
masing-masing sebanyak 7 kali tayangan, PAN muncul sebanyak 3 kali tayangan dan Partai 
Hanura 1 kali tayangan (lihat Gambar 5.11). Sedangkan pada pemberitaan narasumber, 
kami menemukan Jokowi adalah tokoh yang paling sering diberitakan yaitu sebanyak 30 
kali tayangan, Megawati 14 kali tayangan, dan Gita Wirjawan 6 kali tayangan (lihat Gambar 
5.12).  

Pemberitaan partai di kedua stasiun televisi ini umumnya terkait kegiatan partai ataupun 
tanggapan tokoh partai mengenai kondisi sosial-politik Indonesia. Salah satunya, 
pemberitaan di Trans 7 pada tanggal 16 September 2013 mengenai Konvensi Partai 
Demokrat. Pada tayangan ini, ada pemberitaan 11 tokoh yang mengikuti konvensi 
penjaringan calon presiden yang menyatakan siap berkompetisi secara sehat.  

Sedangkah banyaknya pemberitaan mengenai Jokowi umumnya kami temukan terkait 
dengan kegiatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Sebagai contoh, pemberitaan mengenai 
Jokowi  di ―Reportase Sore‖ Trans TV tanggal 19 Desember 2013, ditayangkan kegiatan 
Jokowi saat mengajak warga sekitar daerah Waduk Ria Rio untuk berdiskusi bersama 
menyelesaikan masalah relokasi. Begitu juga pemberitaan ―Redaksi Siang‖ di Trans 7 yang 
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menayangkan Jokowi bertemu dengan Duta Besar Thailand untuk Indonesia, Thanatip 
Upatising, dan  membahas masalah kemacetan jalan raya di Jakarta. 

 

Gambar 5.11 Jumlah Pemberitaan Partai Politik di CT Corp (Trans TV dan TV 7) pada Periode 
16 September 2013- 15 Januari 2014. 

Sumber: Pengamatan CIPG  
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Gambar 5.12 Jumlah Pemberitaan Narasumber di CT Corp (Trans TV dan TV 7) pada Periode 
16 September 2013-15 Januari 2014 

Sumber: Pengamatan CIPG 
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5.2.5. Pengukuran Kuantitatif terhadap Elang Mahkota Teknologi (EMTEK) 

Dua stasiun televisi yaitu Indosiar dan SCTV tergabung dalam satu kelompok media di 
bawah naungan Elang Mahkota Teknologi (EMTEK). Di kedua stasiun televisi ini, kami 
menemukan iklan Partai Demokrat terbanyak ditayangkan yaitu sebanyak 138 kali 
tayangan, PAN sebanyak 63 kali tayangan, Partai Gerindra sebanyak 45 kali tayangan dan 
PDI Perjuangan sebanyak 4 kali tayangan. Dalam hal pemberitaan partai politik, kami 
menemukan PDI Perjuangan merupakan partai yang paling sering diberitakan sebanyak 17 
kali tayangan dan Jokowi adalah tokoh yang paling sering diberitakan sebanyak 53 kali 
tayangan. Penjelasan lebih lanjut dipaparkan di bawah ini. 

 

1) Iklan Politik 

Di kedua stasiun televisi ini kami menemukan iklan politik Partai Demokrat terbanyak 
ditayangkan dibandingkan dengan partai politik lainnya, baik itu pada periode tayangan 
sampling 24 jam maupun pada periode tayangan prime time. Jumlah total penayangan Partai 
Demokrat adalah 138 kali tayangan, kemudian PAN 63 kali tayangan, Partai Gerindra 45 kali 
tayangan dan PDI Perjuangan 4 kali tayangan (silakan lihat Gambar 5.13).  

Iklan politik Partai Demokrat umumnya muncul melalui iklan Gita Wirjawan dengan 
mengusung tema ―Kejujuran‖. Sebagaimana diketahui Gita Wirjawan saat ini sedang 
mengikuti konvensi penjaringan calon presiden yang dilakukan oleh Partai Demokrat 
menghadapi Pemilu 2014. Sedangkan kemunculan  iklan PAN salah satunya kami temukan 
menjelang peringatan Idul Adha, Sumpah Pemuda  dan Hari Ibu. Begitu juga iklan Partai 
Gerindra yang mengusung tema ―Perubahan‖, dan iklan PDI Perjuangan yang mengusung 
tema ―Indonesia Hebat‖. 

 

Gambar 5.13 Jumlah Iklan Partai Politik di Elang Mahkota Teknologi (SCTV dan Indosiar) 
pada Periode 16 September 2013-15 Januari 2014 

Sumber: Pengamatan CIPG 
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2) Pemberitaan 

Di kedua stasiun televisi ini kami tidak menemukan program berita pada jam tayangan 
prime time yang kami tonton. Kami hanya menemukan program berita pada jam tayangan 
periode sampling yang kami tonton selama 24 jam. Dalam hal pemberitaan partai politik, 
kami menemukan PDI Perjuangan merupakan partai yang paling sering diberitakan, yaitu 
sebanyak 17 kali tayangan, kemudian Partai Golkar dan Demokrat masing-masing sebanyak 
7 kali tayangan, dan PBB sebanyak 3 kali tayangan (lihat Gambar 5.14). 

Sedangkan untuk pemberitaan mengenai narasumber, kami menemukan Jokowi adalah 
tokoh yang paling banyak diberitakan sebanyak 53 kali tayangan, Anas Urbaningrum 
sebanyak 10 kali tayangan, dan Mahfud MD sebanyak 8 kali tayangan (lihat Gambar 5.15). 

 

Gambar 5.14 Jumlah Pemberitaan Partai Politik di Elang Mahkota Teknologi (SCTV dan 
Indosiar) pada Periode 16 September 2013- 15 Januari 2014 

Sumber: Pengamatan CIPG 
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Gambar 5.15 Jumlah Pemberitaan Narasumber di Elang Mahkota Teknologi (SCTV dan 
Indosiar) pada Periode 16 September 2013-15 Januari 2014 

Sumber: Pengamatan CIPG 
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5.3. Antara Kepentingan Publik dan Pemilik: Sebuah Refleksi di Layar Kaca 

Dari analisis terkait iklan politik partai di bab sebelum ini, kami menemukan bahwa televisi 
yang pemiliknya terafiliasi dengan partai politik tertentu cenderung memasang iklan 
parpol di kelompok medianya dengan jumlah yang masif. Ini terlihat dari sebaran iklan 
Partai Hanura yang hanya terdapat di MNC Group (RCTI, Global TV,dan MNC TV), 
sebagaimana diketahui Hary Tanoesoedibjo pemilik ketiga stasiun televisi ini adalah juga 
Cawapres Partai Hanura. Iklan Partai Nasdem hanya tersebar di Metro TV yang dimiliki 
oleh Surya Paloh yang juga Ketua Umum Partai Nasdem, dan iklan Partai Golkar di TV One 
dan ANTV yang dimiliki Aburizal Bakrie, Ketua Umum Partai Golkar.  

Untuk partai politik yang tidak memiliki afiliasi dengan pemilik televisi, kami menemukan 
iklan PAN, Gerindra, PDI Perjuangan, PKPI, dan Demokrat tersebar di 10 stasiun televisi 
yang diamati dengan jumlah yang jauh lebih sedikit dibandingkan partai yang memiliki 
afiliasi dengan pemilik stasiun televisi. Dalam konteks pemberitaan, kami menemukan 
pemilik televisi yang terafiliasi dengan partai tertentu seringkali menjadi subjek 
pemberitaan, baik itu sebagai narasumber dengan kutipan-kutipan pidato dengan durasi 
yang cukup panjang ataupun muncul dalam peliputan acara kegiatan internal partainya.  

Temuan ini menguatkan kebenaran persepsi umum dikalangan publik bahwa pemilik 
televisi yang juga adalah politisi telah menggunakan televisinya sebagai alat kampanye 
politik untuk meraih simpati publik.  Sebab, apapun motifnya, pemberitaan partai politik, 
narasumber dan tayangan iklan politik di televisi haruslah dilihat dari sisi penggunaan 
frekuensi bahwa stasiun televisi merupakan media massa yang memiliki basis material 
gelombang elektromagnetik. Frekuensi sebagai sumber daya alam yang jumlahnya terbatas 
selayaknya digunakan untuk kepentingan warga, dan patut taat pada ketentuan yang 
berlaku, salah satunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 (UU Penyiaran) Pasal 36 ayat 
(4), yang mengatakan ―Isi siaran wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan 
kepentingan golongan tertentu‖. Begitu juga menurut Kode Etik Jurnalistik Pasal (1), ―Pers 
haruslah independen, menghasilkan berita akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.‖ 
Penjelasan berimbang yang dimaksud adalah memberikan ruang atau waktu pemberitaan 
kepadamasing-masing pihak secara proporsional. 

Dengan temuan yang telah dipaparkan di atas, media sebagai pilar keempat demokrasi 
yang diharapkan mampu menjadi platform watchdog terhadap kekuasaan seperti yang 
dikonsepkan Bill Kovach (2001) terancam gagal menjalankan fungsinya dengan baik, dan 
justru ter-reduksi maknanya menjadi sebatas penjaga kepentingan politik pemiliknya.  

Bertemunya kapital ekonomi dan kapital politik dalam bisnis media berdampak langsung 
pada kualitas ruang publik dan demokrasi. Hal pertama yang menjadi dampaknya adalah 
opini publik. Media massa rentan menjadi instrumen politik yang jauh dari publik namun 
dekat pada kepentingan politik pemiliknya. Media massa rentan diperalat untuk 
memperkuat citra politik pemiliknya atau merusak citra politik lawan politiknya. Dalam 
situasi misalnya Pemilu, hal ini sangat berbahaya bagi demokrasi (Kristiawan, 2013:149) 

Lebih lanjut, Kristiawan (2013) mengungkapkan gagalnya fungsi media sebagai watchdog 
disebabkan karena terjadinya konsentrasi kepemilikan media pada segelintir 
orang/kelompok saja. Sementara kepemilikan media di Indonesia dimiliki hanya oleh 12 
kelompok media, prinsip diversity of ownership dan diversity of content terancam tercederai 
(Nugroho et al., 2012a). Implikasinya, publik sebagai pemilik frekuensi disajikan tayangan 
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yang seragam. Alih-alih pencerdasan terhadap publik, dalam televisi terselip kepentingan 
politik pemilik televisi lewat berbagai tayangan seperti yang telah dikemukakan di atas. 

Dalam konsep media sebagai ruang publik67, gagasan bahwa mengembalikan politik ke 
dalam komunikasi serta membuka kanal-kanal komunikasi antara pemerintah dan yang 
diperintah dapat mendekatkan arti normatif demokrasi (―pemerintahan oleh yang 
diperintah‖) tampaknya masih jauh dari ideal68, terutama ketika ‗dibenturkan‘ dengan 
temuan-temuan seperti yang dituliskan di atas. Dalam gagasan itu, idealnya aspirasi dan 
kehendak warga disalurkan melalui ruang-ruang publik  (dalam hal ini televisi), kemudian 
aspirasi dan kehendak itu naik menuju ke sistem politik (yakni lembaga-lembaga 
parlementer) melalui prosedur-prosedur demokratis di mana aspirasi tersebut diputuskan 
dan diberlakukan secara legal. Kenyataannya, kita patut mempertanyakan aspirasi warga 
mana yang dimaksud? Apakah ketika Surya Paloh berpidato memberikan pandangan-
pandangan retorisnya terhadap kebijakan pemerintah saat inidan diberitakan stasiun 
televisi miliknya, dapat dikatakan itulah aspirasi publik? begitu juga Aburizal Bakrie dan 
Hary Tanoesudibjo seperti yang lazim kami temui dalam penelitian ini. Tentunya patut 
diperdebatkan, alih-alih aspirasi publik, justru yang terjadi adalah tersembunyinya aspirasi 
pemilik yang memiliki kuasa terhadap televisi dibalik istilah aspirasi publik. Maka patutlah 
kita bertanya, media sebagai ruang publik yang dapat diharapkan semua warga negara 
untuk menyalurkan aspirasi, justru telah dikuasai oleh individu-indvidu tertentu.   

Kualitas jurnalistik pun patut kita pertanyakan terutama kepada jurnalis ketika melihat 
temuan-temuan penelitian ini. Lazimnya pemberitaan mengenai partai politik yang 
terafiliasi dengan partai tertentu dan tampilnya pemilik media sebagai subjek pemberitaan, 
membuat kita bertanya apakah loyalitas jurnalis telah bergeser dari loyalitas yang 
seharusnya kepada warga negara (merujuk Kovach, 2001) menjadi loyalitas kepada pemilik 
media. jika yang terjadi adalah yang kedua, harapan warga akan media sebagai tempat 
untuk menyalurkan aspirasi tengah berada dalam ancaman.  

Selain itu, temuan dalam penelitian ini menguatkan gejala yang telah mengindikasikan 
bahwa media semakin berperan besar dalam lomba merengkuh kuasa. Ini terlihat dalam 
menguatnya peran televisi dalam perpolitikan dan masifnya iklan partai politik di stasiun 
televisi, baik yang terafiliasi dengan parpol maupun yang tidak terafiliasi dengan parpol. 
Manuel Castells (2010) menangkap gejala ini sebagai tanda munculnya era baru berpolitik, 
di mana media adalah ruang yang harus direbut untuk menanamkan pengaruh dan kuasa. 
Implikasi dari hal ini adalah bahwa netralitas di dalam media adalah melulu ilusi 
(Bagdikian, 2004).    

Dari catatan di atas dan temuan penelitian yang telah dikemukakan, media yang sejatinya 
adalah ruang publik rentan dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk memanipulasi 
kepentingan pribadi dan golongannya. Ketidaksetaraan akses terhadap media tentunya 
berimplikasi kepada hak warga negara itu sendiri untuk memperoleh informasi. Dalam bab 
berikutnya, akan dipaparkan secara lebih mendalam implikasi penggunaan media sebagai 
saluran komunikasi parpol terhadap warga negara. 

                                                        
67 Lihat bahasan dalam Bab 2  
68 Dalam pandangan Aristotelian, politik tidak lain adalah komunikasi. Gagasan pokok ini lantas 
dikembangkan oleh Habermas yang menekankan pentingnya pembukaan kanal-kanal komunikasi agar 
demokrasi dapat mendekati arti normatifnya. Selengkapnya lihat pembahasan dalam Bab 2. 
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6. 
Menilai Kesetaraan Akses Informasi Politik 

 

 

Pendidikan politik sekarang sudah tidak berimbang gitu di media TV swasta, sudah 
tidak berimbang. Tidak lagi mengedepankan pendidikan politiknya tapi lebih ke 

kepentingan-kepentingan politik masing-masing. Misalnya iklan, spot iklan tentang 
politik di media TV swasta A. Ini tidak lagi memberikan pembelajaran untuk politik 

kepada semua parpol, tidak mengakomodir kepentingan semua parpol. Toh kata 
mengakomodir yang kalau bukan empunya, atau yang dekat dengan media itu ya 
porsinya akan sangat kecil, tapi lebih mengedepankan siapa tokoh politik di balik 

media TV swasta itu.  

(Amron Risdianto, Media Komunitas Angkringan, wawancara, 29/11/2013) 

 

 

Bermula dari keprihatinan akan pengabaian terhadap hak informasi publik yang adil dan 
berimbang, pada tanggal 16 Januari 2014 tidak kurang dari 32 kelompok elemen masyarakat 
melakukan aksi long march ke kantor KPI Pusat.69 Aksi itu dilakukan untuk meminta KPI 
bekerja dan menindak stasiun-stasiun TV yang dianggap menghamba pada kepentingan 
politik pemiliknya. Sebulan berselang, para pimpinan KPU bersama Bawaslu, KPI, dan KIP 
menandatangani moratorium iklan partai politik di media televisi.70 Keempat lembaga 
tersebut sepakat membentuk Gugus Tugas Pengawasan Penyiaran yang akan memantau 
iklan kampanye sebelum periode kampanye yang sah berlaku.  

Dua peristiwa ini secara tidak langsung memperlihatkan bahwa upaya menjaga media 
penyiaran adalah hal penting yang diperlukan untuk menjamin demokrasi dijalankan 
dengan sehat. Di dalam bab ini akan dibahas aneka imbas penayangan pesan-pesan politik 
yang timpang dan bias bagi warga negara serta bagi upaya demokratisasi.  

 

6.1. Perang Simbolik antar Kekuatan Ekonomi Politik di Layar Kaca 

Tidak dapat disangkal, kejatuhan pemerintah Soeharto pada Mei 1998 telah menjadi titik 
balik penting dalam upaya demokratisasi di Indonesia. Banyak sektor mengalami 
perubahan, tidak terkecuali dalam ranah media. Sejak Reformasi 1998, bisnis media di 
Indonesia berkembang sangat pesat seiring dengan mudahnya pemberian ijin mendirikan 
perusahaan media. Jumlah media cetak meningkat hampir tiga kali lipat sementara 

                                                        
69 Lihat http://www.gatra.com/nusantara-1/nasional-1/45517-kpi-didesak-tindak-stasiun-tv-pengabdi-
parpol.html, diakses pada 6 Maret 2014 
70 Lihat http://www.tempo.co/read/news/2014/02/28/269558171/Moratorium-Kampanye-Mulai-Diterapkan, 
diakses pada 6 Maret 2014  

http://www.gatra.com/nusantara-1/nasional-1/45517-kpi-didesak-tindak-stasiun-tv-pengabdi-parpol.html
http://www.gatra.com/nusantara-1/nasional-1/45517-kpi-didesak-tindak-stasiun-tv-pengabdi-parpol.html
http://www.tempo.co/read/news/2014/02/28/269558171/Moratorium-Kampanye-Mulai-Diterapkan
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penyiaran televisi meningkat dua kali lipat.71 Akan tetapi kini, lima belas tahun setelah 
Reformasi, kecenderungan terhadap oligopoli media telah terjadi sebagai konsekuensi yang 
tidak terhindarkan dari kepentingan modal yang mendorong perkembangan industri 
media (Nugroho et al., 2012a). Tabel berikut menggambarkan lansekap industri media 
kontemporer di Indonesia dikendalikan oleh dua belas kelompok besar yang bertahan 
dengan melakukan ekspansi dan konglomerasi.  

Tabel 6-1 Kelompok Media Besar di Indonesia: 2011 

No Grup TV Radio 
Media 
Cetak 

Media 
Daring 

Bisnis lain
a
 Pemilik 

1 
Global Mediacomm 
(MNC) 

20 22 7 1 
Produksi Konten, Distribusi 
Konten, Managemen Artis 

Hary 
Tanoesoedibjo 

2 Jawa Pos Group 20 n/a 171 1 
Produksi Kertas, 
Percetakan, Pembangkit 
Listrik 

Dahlan Iskan, 
Azrul Ananda 

3 
Kelompok Kompas 
Gramedia 

10 12 88 2 
Properti, Jaringan Toko 
Buku, Manufaktur, Event 
Organiser, Universitas 

Jacob Oetama 

4 
Mahaka Media 
Group 

2 19 5 n/a 
Event Organiser, 
Konsultan Humas 

Abdul Gani, Erick 
Thohir 

5 
Elang Mahkota 
Teknologi 

3 n/a n/a 1 
Telekomunikasi dan solusi 
TI 

Sariatmaadja 
Family 

6 CT Corp 2 n/a n/a 1 

Jasa Keuangan, Gaya 
Hidup dan Hiburan, 
Sumber Daya Alam, 
Properti 

Chairul Tanjung 

7 Visi Media Asia 2 n/a n/a 1 
Sumber Daya Alam, 
Penyedia Jaringan, 
Properti 

Bakrie & Brothers 

8 Media Group 1 n/a 3 n/a Properti (Hotel) Surya Paloh 

9 MRA Media n/a 11 16 n/a 
Retail, Properti, Makanan 
& Minuman, Otomotif 

Adiguna Soetowo 
& Soetikno 
Soedarjo 

10 Femina Group n/a 2 14 n/a Agensi Model, Penerbitan Pia Alisjahbana 

11 Tempo Inti Media 1 n/a 3 1 Pembuatan Dokumenter Yayasan Tempo 

12 
Beritasatu Media 
Holding 

2 n/a 10 1 
Properti, Jasa Kesehatan, 
TV kabel, Penyelenggara 
Internet, Universitas 

Lippo Group 

a Merupakan bisnis yang dikelola oleh pemilik/kelompok pemilik yang sama. 

Sumber: Nugroho et al. (2012a:39) 

Dalam konstelasi tersebut, tercatat sebagian dari pemilik dua belas grup media telah 
menggunakan media mereka untuk membangun opini politik. Setidaknya tiga dari dua 
belas kelompok media tersebut dimiliki oleh aktor politik, yaitu Aburizal Bakrie pemilik 
Visi Media Asia, Surya Paloh pemilik Media Group, serta Hary Tanoesoedibjo pemilik MNC 
Group.  

                                                        
71 Peningkatan penyiaran televise ini tidak termasuk 20 stasiun TV lokal. Lihat LAKSMI, S. & HARYANTO, I. 
(2007) Indonesia: Alternative Media Enjoying a Fresh Breeze. IN SENEVIRATNE, K. (Ed.) Media Pluralism in Asia: 
The Role and Impact of Alternative Media. Asian Media and Information Centre. 
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Ketiga sosok ini bahkan memegang peran kunci dalam partai-partai politik terkait.72 
Pengaruh dari struktur kepemilikan ini mengkhawatirkan, terutama ketika mereka 
menggunakan kekuasaannya di media untuk kepentingan politik pribadi, terutama di 
televisi.  

Temuan dari proses pengamatan terhadap 10 stasiun televisi swasta bahkan menunjukkan 
politisasi media oleh pemilik dan parpol telah melampaui batasan tradisional. Kini, tidak 
hanya program berita dan iklan yang memuat figur-figur politisi cum pemilik, melainkan 
mulai masuk ke dalam kategori program tontonan yang lain. Perlombaan ini telah 
membuat warga dapat menemukan sosok-sosok politik di dalam sebuah sinetron, kuis, 
acara musik, iklan niaga, maupun dalam program-program hiburan lain. Kehadiran para 
sosok secara intens dalam ruang-ruang privat itu tidak lain dimaksudkan agar warga lebih 
kuat dalam mempersepsi figur politik tertentu (Scheufele, 2000). Kemampuan besar para 
pemilik untuk mengokupasi pilihan-pilihan tayangan warga tanpa sadar – dan barangkali 
tanpa pilihan untuk menolak – ini tentu mencerminkan kekuasaan para pemilik dalam 
ranah simbolik (Thompson, 1995:16-17). 

Riset ini juga menemukan bahwa partai-partai politik yang memiliki kedekatan dengan 
televisi tertentu pun ditemukan lebih mampu menayangkan iklannya secara konstan 
sepanjang hari, baik pada periode prime time dan normal (lihat sub-bab 5.2). Selain itu, 
mereka juga mampu memasang iklan dengan durasi yang lebih panjang. Dengan hal ini, 
tidaklah berlebihan jika disebut bahwa mereka telah frekuensi seakan-akan merupakan 
milik pribadi, demi kepentingan sendiri. Bagaimana para pemilik sekaligus politisi ini 
membangun opini publik melalui media yang mereka miliki barangkali dapat dijelaskan 
dengan ―Teori Jarum Suntik/Hypodermic Needle Theory‖ (Croteau and Hoynes, 1997)73.  

Sentralisasi kepemilikan dan penguasaan media untuk kepentingan pribadi tentu memiliki 
dampak serius dalam upaya mendorong demokratisasi. Media yang semakin sentralistik 
akan berakibat pada penyempitan jangkauan informasi dan berpotensi menghasilkan 
manipulasi kekuasaan politik sehingga warga tidak lagi mampu terlibat aktif dalam aneka 
proses deliberasi publik (Habermas, 2006, Habermas, 1989). Dalam jangka panjang, 
sentralisasi ini tidak hanya menyajikan refleksi yang seragam tentang dinamika warga 
(Nugroho et al., 2013), namun juga akan mematikan demokrasi (Bagdikian, 2004).  

Kecenderungan akan bias pemberitaan yang diperkuat dengan konstruksi/penyertaan 
sejumlah penilaian atas realitas/fakta berita yang disajikan inilah yang menjadikan media 
turun derajatnya menjadi sekadar alat kuasa. Di sinilah, kita lantas dapat memahami 
gagasan Croteau dan Hoynes (1997) yang menyebut konglomerat media – apalagi yang 
berafiliasi dengan parpol – sungguh memiliki potensi menghalangi proses politik dalam 
demokrasi yang bebas karena menggunakan media mereka untuk keuntungan politis 
sendiri. Situasi ini, dalam gagasan Herman dan Chomsky (1988) telah mengubah sektor 

                                                        
72 Bakrie adalah ketua Golongan Karya (Golkar), Paloh adalah pemimpin Partai Nasional Demokrat (Nasdem), 
dan Hary Tanoesoedibjo baru-baru ini pindah dari Partai Nasional Demokrat ke Hati Nurani Rakyat (Hanura), 
pimpinan Jenderal Wiranto. Tiga sosok ini menguasai hampir semua format media yang ada di Indonesia: 
media penyiaran, cetak, dan online. 
73 Teori ini mengatakan bahwa media ―menyuntikkan‖ isi ke dalam penonton pasif, yang kemudian menjadi 
terpengaruh.Teori ini berasumsi bahwa publik sebagai audiens tidak memiliki daya untuk melarikan diri dari 
pengaruh media. Model ini memandang bahwa publik menjadi rentan terhadap pesan karena keterbatasan 
akses ke sarana-sarana komunikasi dan konten (Croteau dan Hoynes, 1997). Kendati teori ini tidak secara luas 
diterima oleh akademisi, barangkali teori berlaku di dalam konteks Indonesia. 
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media menjadi alat fabrikasi kesadaran (manufacture consent) karena kepentingan politik 
(bersama dengan ekonomi) media telah mengalahkan fungsi sosial dan publiknya. 

Dalam kaitan dengan asas Pemilu, kepemilikan yang berujung pada dominasi iklan dan 
pemberitaan di layar kaca pada akhirnya juga menimbulkan pertanyaan mengenai 
penerapan asas JURDIL dalam kampanye. Parpol pemilik yang mengeksploitasi televisi, 
kendati menang Pemilu, akan memunculkan pertanyaan perihal legitimasi partai karena 
dianggap mencederai etika politik dalam sebuah kompetisi demokratis.  

Sebagaimana kemajuan industri media akan sangat terkait erat dengan sistem ekonomi 
politik (Mansell, 2004), perubahan apapun dalam ekonomi dan politik di negeri ini akan 
sangat memengaruhi industri medianya. Oleh sebab itu, sangat dipahami bahwa 
‗perkawinan‘ antara politik dan bisnis dalam media telah mengubah warga negara menjadi 
melulu sebagai pemilih dalam kaitan dengan dinamika politik dan sebagai konsumen 
terkait dengan kepentingan bisnis.  

Kendati tampaknya seakan klise untuk beranggapan bahwa media memiliki kuasa (Curran 
and Couldry, 2003), namun secara umum media memiliki potensi untuk memengaruhi 
pemikiran audiens dalam batas-batas tertentu (McCombs and Shaw, 1972, Dijk, 1995). 
Demikian, media menjadi alat penting bagi mereka yang berhasrat besar pada kuasa atau 
media dapat berperan sebagai power generator yang mentransformasi sebuah pesan 
sederhana menjadi sesuatu yang jauh lebih kuat atau bahkan berbeda.  

Kuasa media ini secara lebih spesifik dapat ditunjukkan melalui penggunaannya dalam 
periode kampanye menjelang Pemilu. Dalam fase menyambut pesta demokrasi itu, 
penggunaan kanal-kanal media untuk kepentingan politik terlihat semakin telanjang 
bahkan sebelum masa kampanye dimulai. Gencarnya intensitas diseminasi pesan di dalam 
media ini yang diyakini turut memengaruhi persepsi khalayak (Atkin and Rice, 2012:10-11). 
Sebagai sarana terbaik dan paling efektif – karena jangkauan yang luas dan dalam kasus 
Indonesia, tingkat penetrasinya paling tinggi – televisi dieksploitasi untuk menyebarkan 
pesan langsung maupun ungkapan simbolis. Media, dalam hal ini televisi, tidak dielakkan 
merupakan arena perang simbolik. Setiap pihak yang memiliki kepentingan berlomba-
lomba menonjolkan basis tafsir atau klaim masing-masing untuk membentuk opini publik. 

Parpol yang berafiliasi dengan stasiun TV tertentu pun memiliki keuntungan lebih. Di 
dalam banyak kasus, sikap politik media yang ditunggangi oleh kepentingan parpol 
tersebut terekspresikan baik di dalam muatan pemberitaan maupun program yang diusung 
– dan tidak jarang bahkan dilakukan dengan melanggar etika jurnalistik. Liputan tentang 
aktivitas politik dari pemilik media lantas menjadi hal yang penting. Beberapa media 
bahkan memiliki tim khusus untuk menyiarkan aktivitas politik tersebut (Nugroho et al., 
2013). 

Kondisi sebagaimana digambarkan di atas, tentu membutuhkan kerangka kebijakan-
kebijakan yang sehat sebagai locus terjadinya keterlibatan komunal yang sehat (Habermas, 
2001). Tidak hanya kerangka kebijakan dalam sektor media, namun juga terkait dengan 
kerangka regulasi di ranah Pemilu. Dalam ranah media, menimbang bahwa ideal bonum 
commune dapat difasilitasi melalui media, maka kebijakan-kebijakan terkait media 
dibutuhkan untuk mencapai kebaikan bersama. Pemeliharaan media melalui kebijakan 
publik ini juga menjadi penting karena adanya bahaya akan penggunaan media demi 
kepentingan pribadi dan/atau golongan tertentu.  
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6.2. Absensi Kebijakan dan Regulator? 

Tidak dapat disangkal bahwa televisi bernilai strategis karena jangkauan publikasinya yang 
luas hingga pelosok negeri. Dalam konteks menjelang Pemilu, penetrasi televisi yang 
mencapai angka 98% (BPS, 2013) menjadikan peran televisi sangat krusial bagi warga dan 
kandidat. Baik warga negara maupun partai-partai politik membutuhkan televisi sebagai 
sarana bagi interaksi di antara mereka, dan terutama bagi penyediaan referensi pilihan 
politik. Nilai strategis televisi inilah yang menjadikan pengaturan seputarnya menjadi hal 
yang mendesak dan penting pula.  

Pada dasarnya, mengatur ranah media memiliki tantangan tersendiri mengingat media 
merupakan bidang yang senantiasa diperebutkan oleh setiap individu pemangku 
kepentingan. Namun, karena media merupakan subyek kepentingan bersama, maka 
pertimbangan untuk menyusun kebijakan media harus senantiasa merujuk pada bonum 
commune. Dalam kerangka tersebut, tata kelola seputar media penyiaran, kendati senafas 
dengan media cetak, diatur secara lebih ketat. Setidaknya terdapat tiga alasan yang 
mendasari pengaturan ketat ini: penggunaan ranah publik, spektrum frekuensi yang 
terbatas, serta kemampuan menembus sekat-sekat pribadi tanpa diundang (Rianto et al., 
2012). Gagasan ini didukung juga oleh mantan komisioner KPI Pusat periode 2010-2013. 

Kita bicara soal media penyiaran dan media cetak ya.Media penyiaran itu jauh lebih ketat. Lebih 
ketat karena dia memakai frekuensi publik. Nah ini yang sering kali dilupakan orang sebenarnya. 
Kalau di media cetak sok deh mau beriklan seperti apa juga itu pilihan. Itu kan nanti kan orang, 

publik lah yang memilih untuk membeli si media cetak itu atau mengabaikannya kan. Tapi kan 
media penyiaran tidak bisa. … Dia [media penyiaran] dikuasai oleh negara. Nah negaranya 
personifikasinya siapa? Publik dong. Karena ini milik kita semua, harusnya gitu kan. Milik publik, 
dan kalau memang milik publik maka tidak bisa sembarangan digunakan untuk kepentingan 
tertentu, apalagi kepentingan politik tertentu dari orang-orang yang dipinjamkan frekuensinya oleh 
publik kepada si pemilik stasiun TV yang usianya sebenarnya hanya 10 tahun, 10 tahun. (Nina 
Mutmainnah Armando, Dosen Departemen Komunikasi FISIP UI, wawancara, 10/01/2014) 

Pandangan Nina Armando di atas seakan mewakili segelintir suara publik yang sadar akan 
haknya. Sekaligus pandangan tersebut juga merefleksikan salah satu sumber persoalan 
yang selama ini terjadi, bahwa frekuensi dianggap sebagai milik perorangan/kelompok 
sehingga dapat digunakan seenaknya layaknya properti pribadi.  

Dalam konteks politik, penggunaan frekuensi publik untuk ‗corong‘ politik melanggar 
ketentuan yang diatur di dalam UU Penyiaran No. 32/2002terutama Pasal 36 ayat (4)74. 
Setiap pelanggaran terhadap ketentuan ini merupakan bukti kealpaan bahwa frekuensi 
adalah milik publik sekaligus menunjukkan adanya upaya perampasan terhadap hak-hak 
warga negara demi mencapai kepentingan tertentu. Nina Armando mengekspresikan 
keprihatinannya, demikian:  

Jadi apa namanya, kalau mereka mau melakukan kampanye itu di ini agak susah menurut saya. 
Tapi yang di media penyiaran ini loh yang sangat menurut saya, amat sangat serius. Karena kan 
ini kan serangan udara kepada kelompok yang sangat massive, besar, heterogen. Nah ini yang 
sangat berbahaya. Dan mereka pakai frekuensi kita, itu punya saya, itu punya kamu, gitu loh, itu 
yang aku tidak bisa terima dan kita teriak-teriak kan justru karena itu. (Nina Mutmainnah Armando, 
Dosen Departemen Komunikasi FISIP UI, wawancara, 10/01/2014) 

Keprihatinan Nina Armando di atas sangat beralasan. Pemakaian frekuensi publik untuk 

                                                        
74 Pasal tersebut berbunyi: ―Isi siaran wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan 
golongan tertentu‖. 
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kepentingan politik pemilik semakin marak pada akhir-akhir ini. Sebagai contoh, TV One 
yang dimiliki oleh Aburizal Bakrie (Ketua Umum Golkar), kelompok usaha MNC yang 
dimiliki oleh Harry Tanoesoedibjo (Cawapres dari Hanura sekaligus Ketua Badan 
Pemenangan Pemilu Hanura), dan Metro TV yang dimiliki Surya Paloh (Ketua Umum 
Nasdem) kerap menampilkan aneka kegiatan internal partai masing-masing di dalam 
pemberitaan mereka. Jumlah iklan parpol mereka di dalam kelompok usaha yang mereka 
miliki juga cukup signifikan dibandingkan parpol yang lain. Hal ini menunjukkan semakin 
pudarnya fungsi sosial media – dalam hal ini televisi - menjelang Pemilu 2014 sekaligus 
memperkuat kesan bahwa media dipergunakan sebagai political public relations para pihak 
terkait (Herman and Chomsky, 1988).  

Sementara lemahnya koordinasi antar-lembaga publik lantaran ego sektoral tampaknya 
adalah jamak dalam konteks Indonesia, pengaturan seputar kampanye partai politik di 
media penyiaran pun terindikasi persoalan serupa. Setiap institusi yang memiliki otoritas 
cenderung memahami isu secara parsial, minim komitmen yang riil untuk mengatur 
kampanye parpol dalam media massa demi kepentingan publik. Kendati sejak lama telah 
terindikasi beberapa pelanggaran terkait iklan sosok tertentu75, pihak regulator terkesan 
lamban dan tidak berdaya dalam menanggapi persoalan ini.  

Terkait dengan hal ini, gagasan bahwa kebijakan yang ada mampu menangani kompleksitas 
yang ada tidak lebih dari sekadar asumsi. Terkait kampanye politik di televisi, payung 
regulasi yang ada tidak menyediakan definisi yang jelas mengenai iklan dan pemberitaan 
politik di luar masa kampanye sehingga melahirkan zona abu-abu yang dimanfaatkan oleh 
mereka yang mencari keuntungan. Definisi kabur mengenai kampanye di dalam spektrum 
frekuensi publik ini lantas melahirkan perdebatan panjang antara masyarakat sipil dan 
para aktor politik. Kalangan masyarakat sipil menilai iklan yang ditayangkan merupakan 
iklan kampanye sebagaimana dimaksud oleh UU No. 8/2012 dan PKPU No. 15/2013. Di lain 
sisi, partai-partai politik dan lembaga penyiaran memahami iklan yang ditayangkan di 
televisi lebih menyerupai iklan pembentukan citra (branding) ala korporasi/organisasi 
ketimbang sebuah ekspresi ajakan memilih parpol/kandidat tertentu. Perbedaan persepsi 
ini diakui oleh Judhariksawan, Komisioner KPI Pusat, setelah menerima ‗kado‘ dari publik 
melalui aksi #kadoKPI76 Januari lalu. 

Mengenai dugaan penggunaan frekuensi publik oleh media yang berafiliasi dengan parpol, 
sebenarnya KPI sudah bekerja. Bahkan sudah dimulai sejak September tahun lalu, bukan karena 
didesak publik. KPI sudah membuat surat edaran agar tidak menggunakan frekuensi untuk 
kepentingan pribadi. Juga telah membuat tim monitoring dan memberi teguran. Persoalannya, 
kewenangan KPI juga terbatas. KPI hanya mampu memberi sanksi adminsitratif saja. Akar 
masalahnya pun terkait erat dengan Pemilu, bukan hanya KPI sendiri. Penyelenggara Pemilu 
berdasarkan UU adalah Bawaslu dan KPU. KPI bekerja untuk memberi masukan kepada mereka, 

                                                        
75 Setidaknya sejak 2013 sudah terlihat gejala ini. Sebagai contoh, sepanjang April 2013 saja tercatat sejumlah 
10 pemberitaan positif dan 143 iklan tentang ARB di TVOne. Pada bulan yang sama juga terdapat 20 berita dan 
31 iklan NasDem di Metro TV. Selain itu, sepanjang 2013, MNC Group menayangkan aneka bentuk program 
berbau kampanye Hanura, antara lain Kuis Kebangsaan, Kuis Indonesia Cerdas dan iklan Win-HT. Lihat 
http://www.tempo.co/read/news/2014/01/20/078546489/KPI-Loyo-Ini-Tiga-Partai-yang-Paling-
Diuntungkan, akses pada 3 Februari 2014.  
76 Pada 16 Januari 2014, tidak kurang dari 32 kelompok elemen masyarakat melakukan aksi long march ke 
kantor KPI Pusat di Jakarta untuk mengekspresikan keperihatinan akan aksi ―diam‖ KPI terhadap aneka 
pelanggaran frekuensi publik yang dilakukan oleh stasiun-stasiun televisi. Dalam aksi tersebut, mereka juga 
membawa kado berupa lebih dari 3.500 tanda tangan petisi yang menuntut KPI bekerja lebih keras. Lihat 
http://www.gatra.com/nusantara-1/nasional-1/45517-kpi-didesak-tindak-stasiun-tv-pengabdi-parpol.html, 
diakses pada 6 Maret 2014 

http://www.tempo.co/read/news/2014/01/20/078546489/KPI-Loyo-Ini-Tiga-Partai-yang-Paling-Diuntungkan
http://www.tempo.co/read/news/2014/01/20/078546489/KPI-Loyo-Ini-Tiga-Partai-yang-Paling-Diuntungkan
http://www.gatra.com/nusantara-1/nasional-1/45517-kpi-didesak-tindak-stasiun-tv-pengabdi-parpol.html
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dalam hal penyiaran.Sayangnya, yang sejauh ini dilakukan oleh KPI mentok di perbedaan persepsi 
dengan penyelenggara pemilu. Kini, yang bisa dilakukan adalah meminta MA untuk 
menginterpretasikan definisi kampanye agar para regulator ini tidak memutuskan secara ambigu. 
(Judhariksawan, Komisioner KPI Pusat, pernyataan kepada pers, 16/01/2014)  

Apa yang disampaikan di atas, di dalam level kebijakan tentu menunjukkan kelemahan 
dalam kerangka kerja regulasi. Para pelaku media dan aktor politik yang lantas menyadari 
peluang ini pun cenderung bersembunyi di balik kebijakan yang menjustifikasi praktik 
kampanye mereka, yang sebenarnya dilarang dalam UU Penyiaran. Di lain sisi, pihak 
regulator juga tidak berdaya memberi sanksi jera terhadap para perusahaan media yang 
menyalahgunakan frekuensi yang merupakan milik publik. 

Kesan pasifnya para regulator memandang persoalan ini mencerminkan bagaimana setiap 
institusi regulator memandang isu secara parsial, tanpa ada (atau minim) komitmen yang 
riil untuk mengatur kampanye parpol dalam media massa demi kepentingan publik. KPI 
selaku regulator bidang penyiaran kukuh berdiri sendiri dengan berbagai nilai dan 
prinsipnya. Terkait iklan kampanye, KPI memiliki pandangan yang berbeda dengan 
regulator lain – KPU dan Bawaslu. Jika KPU dan Bawaslu menggunakan definisi yang ada 
dalam UU Pemilu maupun PKPU No.1/2013 (yang lantas direvisi melalui PKPU No. 5/2013)77 
maka KPI secara progresif mendefinisikan kampanye sebagai: aktivitas penyampaian pesan 
melalui aneka bentuk sebagai upaya memperkenalkan atau meyakinkan calon pemilih. 
Oleh karena itu, penilaian KPI atas sebuah iklan/program ditentukan oleh ada/tidaknya 
sebuah unsur (atau lebih) dari elemen-elemen kampanye di dalamnya – berupa nomor urut 
partai, visi, misi, program, maupun penanda identitas parpol/kandidat dalam wujud yang 
lain.78 

Perbedaan pandangan mengenai definisi kampanye antar lembaga negara inilah yang 
dipergunakan oleh baik parpol maupun lembaga penyiaran untuk berkelit ketika ditemui 
melakukan pelanggaran. Aneka pelanggaran yang dilaporkan ke Bawaslu tidak dapat 
ditindaklanjuti karena UU berbunyi demikian. Pun jika KPI hendak menindak, karena 
materi untuk penindakan tidak memenuhi kriteria ―kampanye‖ maka aduan itu gugur 
dengan sendirinya. Inilah yang lantas membuat upaya penindakan terharap pelanggaran-
pelanggaran yang ada terkesan tumpul.  

Adalah ironis sebenarnya jika Bawaslu, KPU, dan KPI pasrah begitu saja dalam jebakan 
definisi kampanye sebagaimana tertuang dalam UU Pemilu ini tatkala warga secara jernih 
mampu melihat bahwa definisi iklan kampanye sebagaimana tertuang dalam UU Pemilu itu 
tidak lagi memadai. Kutipan di bawah ini menunjukkan pandangan dua orang warga dalam 
mencermati gejala kampanye di televisi. 

Sebenarnya banyak itu bisa dilakukan di mana baik partai politik maupun pelaku politik disitu. Dia 
akan menggunakan sebuah media untuk melakukan ya baik itu kampanye, baik itu sosialisasi, baik  
itu hanya menampangkan gambar. Tapi notabenenya kalau saya pribadi ya menangkapnya ya itu 
tujuannya sama hanya caranya saja yang berbeda. Sekarang kalau kita lihat di televisi saja ya, 
yang jelas disitu kelihatan gambar ya kan. Jelas gambarnya si A, gambarnya si B, walaupun 

                                                        
77 Definisi kampanye dalam kedua dokumen ini adalah ―kegiatan peserta Pemilu untuk meyakinkan para 
pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program peserta Pemilu.‖ Artinya, yang bisa disebut kampanye 
adalah akumulasi (penyampaian sekaligus) visi, misi, DAN program dalam sebuah cara dan/atau kesempatan.   
78 Dalam hal ini perlu ditegaskan bahwa KPI adalah lembaga negara independen yang mengawasi ranah 
penyiaran. Oleh karena itu, wewenang KPI hanya berlaku dalam ranah penyiaran. KPI hanya dapat melakukan 
teguran dan tindakan kepada lembaga-lembaga penyiaran yang terbukti melakukan pelanggaran. Penilaian, 
teguran, dan sanksi terhadap partai-partai politik, di sisi lain, dilakukan oleh Bawaslu dan KPU 



107 

secara tidak langsung dia menyebutkan untuk arah, mengarahkan ataupun mengajak warga 
melihat sebuah partai politik disitu. Ataupun mengajak mengarahkan pelaku partai politik disitu, 
tetapi kan hanya memperlihatkan gambarnya saja itu seakan-akan itu sudah ya sebagai cara 
untuk melakukan kampanye. Karena kalau kita lihat, kalau kita melihat di media TV ya televisi 
karena banyak tadi digunakan televisi, siapa sih yang bisa tampil di televisi itu? Berapa dia harus 
mengeluarkan uang? Itu jelas pasti dia ada tujuannya. Walaupun hanya sebuah running text 
ataupun gambar menunjukkan seseorang hak politik atau pelaku partai politik itu ada di suatu 
tempat (Miftakhul, Media Komunitas Angkringan, wawancara, 29/11/2013).  

Kalau menurut saya iklan politik tidak melulu seperti bentuk iklan biasa, tapi apa ya, sebuah media 
yang memblow up kegiatan atau apapun secara kontinu terus-menerus  kepada satu parpol atau 
satu caleg itu sudah bentuk iklan. Ini misal ada kegiatan dari parpol A, bentuknya kegiatan sosial 
sih misalnya atau apapun. Tapi dalam suatu media, media masa, satu media itu selalu memblow 
up kegiatan satu orang atau satu parpol terus menerus dengan porsi yang besar, nah itu saya kira 
ya satu bentuk iklan…kalau satu tokoh atau satu parpol yang terus-menerus diblow up gila-gilaan 
ya itu iklan. Nah tapi itu lah pintarnya, ya itu pintar-pintarnya orang politik media. Nah ini yang 
sekarang banyak, banyak terjadi gitu loh…Nah ini yang juga perlu teman-teman tahu bahwa 
sekarang juga mereka bermain dengan itu, tidak hanya iklan spot yang dibuat dengan jadi bintang 
iklan [niaga] dan sebagainya ini tidak. Ah ini juga kalau saya pribadi menilai bahwa ini juga  
merupakan iklan-iklan politik gitu (Amron Risdianto, Media Komunitas Angkringan, wawancara, 
29/11/2013). 

Kedua tanggapan di atas merefleksikan bahwa pemahaman kampanye yang dimiliki oleh 
para regulator masih sangat konvensional. Lembaga penyiaran maupun parpol yang 
menyadari peluang lantas memanfaatkan lubang pemahaman ini. Dalam pandangan Titi 
Anggraini, pemahaman konvensional tersebut tidak tepat karena bahkan dalam periode 
yang sah pun karakter iklan parpol tidak mengalami perubahan. Artinya, tidak semua iklan 
dalam masa kampanye pun memenuhi keseluruhan kriteria kampanye yang ada dalam UU 
Pemilu. Demikian Titi Anggraini mengungkapkan pandangannya, 

Walaupun secara materi undang-undang tidak terpenuhi karena di periode yang sah pun iklan 
kampanyenya juga seperti itu, tidak memuat visi misi, program dan ajakan secara utuh, gitu. 
Memang begitu lah karakter iklan mereka. Nah itu yang pertama. 

Yang kedua pemaknaan kita terhadap visi misi, program, terlalu, terlalu konvensional. Yang 
namanya ajakan itu bisa tidak verbal, bisa berupa pesan-pesan tidak langsung ya kan, bisa idiom-
idiom. Nah kalau program, visi misi, jadwal itu kan tidak harus panjang lebar sama persis. Ketika 
misalnya ada iklan Golkar. Suara Golkar, suara rakyat. Itu kan jelas ada di visi misi Golkar. Terus 
ketika misalnya Gerindra, di halaman 5 Kompas menyebutkan secara spesifik 6 visi apa Gerindra. 
Siapa yang bilang itu bukan visi misi gitu. Jadi cara pandang dan perspektif kita, berusaha 
membuat pengertian kampanye itu sekonvensional mungkin sehingga apapun yang dilakukan 
partai tidak bisa dijerat. (Titi Anggraini, Perludem, wawancara, 02/12/2013) 

Kendati mendekati pelaksanaan Pemilu ketiga institusi ini mencoba saling berkoordinasi 
lebih baik – termasuk menyepakati moratorium79 pelarangan penggunaan frekuensi publik 
untuk kampanye – sejumlah pihak menilai tindakan ini sangat terlambat karena baru 
dilakukan setelah publik mendesak dan ketika periode kampanye yang sah telah berada di 
ujung mata. Sementara itu pihak lain, salah satunya Ray Rangkuti, direktur Lingkar Madani 
untuk Indonesia (LIMA) menilai tindakan terlambat ini terkesan untuk menutupi 
kelemahan penegakan aturan selama ini.80 Akan tetapi juga tidak sedikit yang memuji 
langkah ini sebagai sebuah upaya terobosan hukum yang dirindukan publik dan perbaikan 
untuk melaksanakan tanggung jawab yang dimandatkan oleh undang-undang walaupun 

                                                        
79 Pada akhir Februari 2014, para pemimpin KPU bersama Bawaslu, KPI, dan KIP menandatangani moratorium 
iklan partai politik di media televisi. Lihat 
http://www.tempo.co/read/news/2014/02/28/269558171/Moratorium-Kampanye-Mulai-Diterapkan, diakses 
pada 6 Maret 2014  
80 Lihat http://www.koran-sindo.com/node/371931, diakses pada 7 Maret 2014. 

http://www.tempo.co/read/news/2014/02/28/269558171/Moratorium-Kampanye-Mulai-Diterapkan
http://www.koran-sindo.com/node/371931
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memberikan catatan atas langkah ini.81 Berkaca dari kondisi ini, tidak dapat dipungkiri 
bahwa wilayah ini membutuhkan kebijakan yang tepat sekaligus kemauan keras, 
keberanian, dan tanggung jawab dari para regulator untuk mengatasi persoalan yang ada. 

Kendati terdapat sejumlah gugus kebijakan yang dibutuhkan – baik dalam wujud gugus 
kebijakan media maupun gugus kebijakan seputar Pemilu – senantiasa terjadi bahwa 
segelintir pihak menggunakan jalan belakang untuk menghindari kewajiban. Dalam hal 
kampanye partai politik, definisi kampanye yang masih kabur menjadi celah yang paling 
dimanfaatkan untuk mencari keuntungan. Alih-alih berkontribusi pada perbaikan aturan, 
pihak-pihak yang bersangkutan malah sibuk berkutat untuk membangun siasat terhadap 
peraturan kampanye. Hal ini sekaligus sebuah cermin bahwa iklim politik di negeri ini 
tidak sehat, tidak beretika. Terhadap hal ini, Titi Anggraini berbagi pandangan,  

Itu yang terjadi sekarang di tambah lagi partai politik memainkan budaya politik apa ya, tidak 
beretika. Kalau partai politik beretika harusnya ketika dia tahu ada celah dan ruang kosong, bukan 
berarti mengakali kan. Kalau kita tanya ke hati nurani mereka ya, sanubari mereka, kan tujuan 
mereka pasang iklan jelas. Ketika mereka tidak memenuhi unsur itu kan dengan satu tujuan 
mengakali aturan, dan ingin membuat partai politik mereka dikenal. Kan ini persoalan yang mereka 
pahami secara etis itu melanggar, pasti mereka mengakui, tujuan mereka berkampanye itu pasti, 
tujuan mereka pasang iklan itu pasti untuk kampanye kan. Tidak mungkin hanya untuk hanya 
karena ruang kosong. Justru karena ini ruang kosong hal-hal yang menyerempet gitu ya, hal-hal 
yang dianggap apa tidak ada aturan ya jangan dilakukan. Yang namanya komitmen, berpolitik 
secara adil, secara setara, secara jujur, meskipun tidak ada aturan itu tetap mereka taati, kan tapi 
tidak. Politik kita cenderung mengabaikan etika, mengedepankan karena misalnya ruang grey area 

wilayah abu-abu, bukannya wilayah abu-abu itu dikuatkan sehingga tidak ada yang melanggar, 
justru sebaliknya dimanfaatkan, meskipun secara sadar, secara logis, dan secara rasional apa 
yang mereka lakukan itu pasti mereka sadari penuh bertujuan untuk mensiasati aturan, dan 
bertujuan untuk berkampanye…[P]artai politik tidak pernah serius ingin mewujudkan kompetisi 
yang adil, muaranya sudah mulai dari aturan yang dibuat. Kalau memang aturan dibuat untuk 
mencegah penyalahgunaan, mencegah wilayah abu-abu, maka hal-hal ini kan sudah mereka 
prediksi sejak awal. Ini kan suatu kondisi yang terbiarkan dari mulai ketika regulasi itu dibuat. (Titi 
Anggraini, Perludem, wawancara, 02/12/2013). 

Apa yang sebagian disampaikan oleh Titi Anggraini itu setidaknya dibuktikan oleh 
pengamatan yang dilakukan selama penelitian ini berlangsung. Sementara kemunculan 
Dahlan Iskan dalam salah satu iklan produk jamu maupun sinetron religi dan Marzuki Alie 
dalam iklan komersial salah satu produk telah mengundang perdebatan mengenai batasan 
iklan niaga dan iklan politik, masih ada beberapa praktik kampanye terselubung yang 
terjadi di televisi. Boks berikut menelaah beberapa praktik tersebut. 

                                                        
81 Effendi Gazali, kendati menilai moratorium ini lemah secara hukum, menilai bahwa moratorium iklan 
politik ini dapat menegakkan UU Penyiaran No. 32/2002 dan selaras dengan rasa keadilan publik. Lihat 
http://nasional.kompas.com/read/2014/03/01/0847049/Pengamat.Moratorium.Iklan.Kampanye.dan.Politik.L
emah, diakses 6 Maret 2014. Titi Anggraini dari Perludem juga memuji langkah ini sebagai upaya terobosan 
hukum agar parpol tidak mencuri start kampanye lebih jauh. Lihat 
http://www.kabar3.com/news/2014/02/perludem-langgar-moratorium-parpol-ditinggalkan-
rakyat#.Ux1ZJPmSzLk, diakses pada 6 Maret 2014. 

http://nasional.kompas.com/read/2014/03/01/0847049/Pengamat.Moratorium.Iklan.Kampanye.dan.Politik.Lemah
http://nasional.kompas.com/read/2014/03/01/0847049/Pengamat.Moratorium.Iklan.Kampanye.dan.Politik.Lemah
http://www.kabar3.com/news/2014/02/perludem-langgar-moratorium-parpol-ditinggalkan-rakyat#.Ux1ZJPmSzLk
http://www.kabar3.com/news/2014/02/perludem-langgar-moratorium-parpol-ditinggalkan-rakyat#.Ux1ZJPmSzLk
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Aneka kampanye terselubung yang terjadi selama ini, sebagaimana digambarkan dalam 
boks 582 di atas, jelas menunjukkan bahwa KPI tidak dapat berperan seorang diri dalam 
mengatur media penyiaran meski pengaturan frekuensi memang termasuk dalam 
wewenang KPI. Maka, untuk menjaga karakter publik media serta menjamin 
penyelenggaraan pemilu yang LUBER dan Jurdil, sudah sepantasnya negara melalui hukum 
dan regulasinya – dalam hal ini Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Dewan Pers, Komisi 
Pemilihan Umum (KPU), dan Banwaslu – bekerja di dalam kerangka kerja yang jelas dan 
tegas memastikan agar kampanye di media massa dilaksanakan secara sehat. Untuk itu, 
ketentuan yang ada haruslah tidak ambigu namun operasional sehingga berkontribusi pada 
perbaikan kualitas pemilu.  

Dalam kaitan dengan kebijakan media dan penyelenggaraan Pemilu, sejumlah hal yang 
mendukung kerangka kerja analitis dari penelitian ini adalah: (i) bahwa ada sejumlah 
kebijakan dan peraturan yang kabur dan ambigu sehingga rentan diinterpretasikan secara 
sepihak demi keuntungan pihak tertentu; (ii) bahwa tidak ada koordinasi yang cukup di 
antara badan-badan pemerintahan yang memiliki otoritas; (iii) bahwa tatanan rujukan 
hukum tentang penyelenggaraan Pemilu yang ada masih belum baku dan berpotensi untuk 
terus diubah pada setiap periode pelaksanaannya.  

Meskipun terdapat kebijakan-kebijakan yang diperlukan, akan selalu ada jalan belakang 
yang dapat dipakai demi menghindari sebuah kewajiban. Maka, pada akhirnya problem 
untuk mengatur persoalan ini tidak terbatas pada kurangnya kebijakan yang ada saja, 

                                                        
82 Fajri Siregar banyak berkontribusi dalam bagian ini. 

Boks 5. Bagaimana Mengatur Kampanye Terselubung? 

Selalu ada ruang untuk berkelit dari regulasi. Dalam konteks pemilihan umum dan kampanye, zona abu-abu 
yang memungkinkan pemilik media ataupun politisi untuk menampilkan dirinya di dalam media televisi 
dimanfaatkan dengan cukup maksimal. Contoh yang tercatat adalah bagaimana Dahlan Iskan dan Hatta 
Radjasatampil di dalam infotainment. Selain itu, RCTI juga menampilkan pasangan Wiranto dan Harry 
Tanoesudibjo ketika memberikan pidato pada perayaan ulang tahun partai Hanura maupun berkesempatan 
muncul dalam salah satu sinetron di stasiun tersebut. Di media miliknya sendiri, Aburizal Bakrie tampil dan 
berpidato pada perayaan ultah Golkar. Beberapa contoh ini menunjukkan bagaimana ruang untuk 
mempermainkan regulasi mengenai penyelenggaraan kampanye melalui media masih terbuka luas.  

Memanfaatkan pemberitaan untuk mempromosikan partai atau kandidat juga dilakukan. Kecenderungan ini 
terlihat padakanal televisi yang dikuasai oleh partai politik tertentu di mana pemberitaan mengenai partai 
politik dan kadernya,selalu ada dan diulang pada satu hari yang sama, seperti pada Hanura di MNC group 
dan Golkar di media kelompok usaha milik Bakrie. Tiadanya larangan pemberitaan mengenai aktivitas partai 
politik ataupun kadernya dimanfaatkan oleh para kandidat yang menguasai media tertentu. Hal ini tercermin 
dari dua kanal televisi yang terafiliasi dengan partai,di manakegiatan internal partai (Hanura dan Golkar) 
ditayangkan lebih dari tiga kali melaluiiklan, berita dan kuis. 

Hal ini turut dimanfaatkan oleh partai yang tidak memiliki media televisi seperti PDI-P dan Demokrat, yang 
terdongkrak oleh maraknya pemberitaan mengenai Jokowi ataupun presiden Susilo Bambang 
Yudhoyono.Meski demikian, pemberitaan mengenai Partai Demokrat tidak melulu bisa diartikan sebagai 
keuntungan, mengingat posisinya yang dilihat sebagai kompetitor utama oleh media lain. Sebagai contoh, 
berita yang menyangkut Anas Urbaningrum, selalu dikatikan dengan partai Demokrat. Sementara, 
pemberitaan negatif yang menyangkut kader atau partai yang terafiliasi dengan stasiun televisi, maka narasi 
dan pengambilan gambarnya akan jauh dari terkesan negatif, seperti yang ditemukan di media milik grup 
MNC dan grup Bakrie. Kasus seperti ini menunjukkan bagaimana kepemilikan media menjadi kartu As yang 
begitu mudah dimainkan untuk kepentingan kampanye (terselubung). 
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tetapi juga lemahnya birokrasi dan kurangnya supremasi hukum – yang kerap berjalan 
berdasarkan kepentingan pribadi. 

 

6.3. Kecenderungan ‘Amerikanisasi’ Kampanye Pemilu? 

Melihat gejala-gejala sebagaimana dijabarkan dalam bab-bab terdahulu, menarik untuk 
menamai kecenderungan yang ada dalam proses kampanye di Indonesia. Aneka kemiripan 
cara dan gaya dalam melakukan kampanye yang lazim dilakukan di Amerika Serikat 
mengarahkan penelitian ini kepada suatu hipotesis bahwa kini Indonesia mulai 
mengadopsi tata cara komunikasi politik yang sama. Adopsi terhadap model ini kerap kali 
disebut dengan nama ‗Amerikanisasi‘ kampanye (Doolan, 2009, Norris, 2005). Kendati belum 
dapat disebut bahwa praktik di Indonesia telah sepenuhnya mengikuti tata cara yang sama, 
akan tetapi kecenderungan kepada ‗Amerikanisasi‘ kampanye pemilu di Indonesia telah 
mulai tercium.83 Demikian temuan-temuan dalam penelitian ini juga menguatkan hasil 
studi-studi sebelumnya mengenai pelaksanaan kampanye di Indonesia.84 

Pada dasarnya, ada lima elemen penting dari konsep Amerikanisasi Politik, yakni: kebijakan 
yang catch-all, personalisasi, media-sentris, profesionalisasi dan marketing politik (Doolan, 
2009). Kebijakan yang catch-all merujuk pada berkurangnya signifikansi ideologi dalam 
pesan-pesan yang disampaikan oleh parpol pada masa kampanye, di mana parpol berupaya 
menyesuaikan diri dengan menampung sebanyak-banyaknya segala aspirasi/kepentingan 
dari berbagai kelompok masyarakat terlepas latar belakang ideologisnya.85 Personalisasi 
merujuk pada pentingnya kekuatan sosok/figur petinggi parpol untuk memengaruhi 
preferensi pemilih. Media-sentris merujuk pada berkurangnya peran metode komunikasi 
politik yang sangat mengandalkan tatap muka secara langsung dan digantikan oleh 
broadcasting media (media siaran). Kandidat dan parpol sangat mengandalkan media massa 
untuk membangun relasi dengan calon pemilihnya. Terakhir, dengan semakin 
berkurangnya peran anggota dan aktivis parpol dalam kampanye, maka terjadi 
peningkatan peran tenaga-tenaga profesional dalam kampanye seperti manajer media, 
konsultan politik dan ahli pemasaran dan periklanan yang sangat mengandalkan metode-
metode pemasaran politik dalam menjalankan sebuah kampanye pemenangan. Elemen-
elemen ‗Amerikanisasi‘ kampanye ini dapat dilihat cukup jelas dalam strategi komunikasi 
parpol dalam kampanye, khususnya di televisi (lihat Bab 4). 

Sebagaimana telah diulas pada Bab 4, salah satu elemen pokok yang tidak dapat dilepaskan 
dalam strategi komunikasi politik parpol adalah penggunaan media, terutama media siar 
dalam upaya diseminasi pesan. Ada beberapa faktor yang memengaruhi pilihan ini, antara 
lain yang berkaitan langsung dengan sumber daya parpol (biaya), persoalan mesin kerja 

                                                        
83 Konsep mengenai Amerikanisasi ini sendiri masih mengundang perdebatan diantara para ahli. Sebagian 
mengusulkan bahwa istilah yang sebaiknya digunakan adalah ―profesionalisasi‖ atau ―modernisasi‖ cara-cara 
dalam melakukan kampanye. Lihat Ufen (2010), Doolan (2009), Norris (2005) 
84 Lihat Ufen (2010) dan Qodari (2010) 
85 Pernyataan mengenai kurang pentingnya ideologi dalam ―Amerikanisasi‖ kampanye ini harus disikapi 
dengan hati –hati karena jika kita memperhatikan baik-baik iklan-iklan kampanye di Amerika Serikat justru 
elemen ideologi yang diterjemahkan kedalam platform dan program partai, sangat kental mewarnai iklan-
iklan yang ditayangkan. Penggunaan istilah ―Amerikanisasi‖ kampanye dalam penelitian ini lebih 
menekankan pada metode-metode yang digunakan. 
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parpol di daerah yang kurang efisien, kondisi geografis Indonesia, tingkat penetrasi media 
siar di Indonesia, literasi media dan politik dari warga, maupun fluktuasi pemilih dalam 
memberikan dukungan kepada parpol tertentu dari satu ke Pemilu yang lain. Dari beberapa 
faktor yang disebutkan, biaya yang jauh lebih murah dan penetrasi yang tinggi sampai ke 
ruang-ruang privat menjadi alasan praktis bagi parpol untuk menggunakan media siar, 
terutama televisi – pilihan ini juga dilandasi juga oleh kondisi geografis Indonesia – 
daripada aneka program akar rumput maupun mekanisme organisasi parpol. Rizal 
Mallarangeng menunjukkan kalkulasi pilihan penggunaan televisi ini demikian, 

Berapa sih kampanye terbuka? Lima ribu orang di lapangan bola sudah banyak. Kalau kita mau 
jalan keliling, 5 ribu orang per hari, tiga acara sudah capek. [Kalau dihitung satu hari 10 ribu 
dengan 3 acara per harinya], perbulan hanya dapat 300 ribu. Pemilih 150 juta. Berapa bulan kita 
harus keliling, ketemu per orang tidak pernah berhenti, 7 hari seminggu untuk menjangkau 150 
juta, tidak akan terjangkau. Kita bisa tidak ketemu orang perbulan sejuta [individu]? Berarti artinya 
30 ribu orang per hari, jabat tangan saya bicara. Tiga puluh ribu orang banyak loh ya, sejuta 
perbulan loh itu. Setahun kita jalan setiap hari tidak pernah berhenti, tidak pernah libur hanya 
dapat berapa? Dua belasa juta orang. Tidak ada 10 persen dari pemilih yang kita harapkan. Kalau 
kita semalam pancarkan di Yuk Keep Smile, memang mahal sekali muncul 90 juta, 5 kali muncul 
450 juta per hari. Tapi loh kita bisa menjangkau orang seketika, seketika 25 persen dari katakan 
lah prime time tapi lagi orang lesu tidak menonton nih 50 juta. 25 persen dari 50 juta berapa? 
Jumlah orangnya? Berapa orang? Sampai 12 juta kan, ya kan hampir sampai 12 juta. Let’s say 12 

juta, 12 juta orang dalam seketika yang harusnya bisa dicapai dengan setahun. 

Dan eloknya lagi dengan TV kalau kamu 12 juta setahun ya, tiap hari tidak pakai libur ketemu 
setiap pagi siang sore malam ketemu jabat tangan, pidato. Hahaha, kan gempor. Betul tidak? 
Sudah lebih mahal, biaya lebih mahal, energi setengah mati. Kalau bentuk iklan, kamu duduk-
duduk, kamu pergi keluar pun orang menyangka kamu masih di Indonesia. Jadi itu baru satu 
acara, kalau kamu tahu caranya: Indosiar ada berita, iklan pasang di Trans 7, pasang di acara 
dangdut, pasang di acara talk show, pasang di acara ibu-ibu pagi, pasang di gosip, maka dalam 
satu hari kamu bisa menjangkau almost all of these people 50 sampai 80 juta orang per hari. 

Ini jangkauan dulu nih, kita belum bicara isi, kita belum bicara moralitas demokrasi, belum bicara 
yang lain-lain. Baru bicara bagaimana menjangkau orang yang sebegitu banyak, sebegitu luas 
(Rizal Mallarangeng, Freedom Institute/Golkar, wawancara, 27/02/2014). 

Selain alasan praktis-ekonomis sebagaimana dijabarkan di atas, pilihan penggunaan media 
televisi juga diambil karena dipercaya sangat efektif dalam menyasar para calon pemilih 
dengan tingkat identifikasi diri terhadap parpol tertentu (Party-ID) lemah.86 Para pemilih 
tipe ini cenderung menentukan pilihan mereka beberapa saat menjelang Pemilu 
berlangsung. Memasang iklan kampanye melalui televisi akan ‗membantu‘ para pemilih ini 
untuk mengenal figur yang diusung oleh parpol tertentu. Aneka hasil survei (antara lain 
LIPI, 2013, LSI, 2012, Charta Politika, 2012) seakan menegaskan pandangan yang 
mengatakan bahwa para calon pemilih belum mengetahui partai apa yang akan dipilih 
pada Pemilu nanti. Dalam konteks demokrasi baru seperti Indonesia, para pemilih memang 
masih sangat fluktuatif dalam memberikan dukungan kepada sebuah partai dari Pemilu 
satu ke Pemilu yang lain.87 

Mesin kerja parpol di daerah yang kurang efisien juga menjadi alasan lain di balik 
pemilihan media siar ini. Organisasi parpol di level daerah memang tidak ubahnya sebatas 

                                                        
86 Rendahnya identifikasi diri para calon pemilih terhadap parpol tertentu (Party-ID) ini terkait erat dengan 
institusionalisasi parpol di Indonesia yang masih belum berjalan sempurna (Mietzner, 2010, Ufen, 2008, 
Tomsa, 2008). 
87 Ketiadaan (atau minim) polarisasi dukungan berdasarkan ideologi partai di masyarakat, selain alasan ini, 
barangkali juga terjadi karena warga tidak lagi percaya bahwa melalui parpol, aspirasi mereka bisa 
disampaikan dan taraf hidup mereka ditingkatkan.  
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organisasi skeletal (Mietzner, 2009) – selain mesin parpol pada umumnya hanya aktif pada 
masa Pemilu lima tahunan atau pada masa Pemilukada. Walaupun tidak semua parpol 
lantas mengabaikan pembinaan kader-kader di level bawah sebagai agen penyampai pesan, 
namun tidak dapat dipungkiri kondisi ini juga berkontribusi pada pembentukan kesadaran 
bahwa penggunaan media siar adalah vital dalam konteks kampanye modern di Indonesia. 
Sebagai implikasi, tidak mengherankan jika upaya untuk memiliki dan menguasai media 
tertentu menjadi krusial dalam upaya memenangkan suara. 

Pilihan pada penggunaan media siar ini juga berimplikasi pada kebutuhan akan tenaga-
tenaga khusus yang mampu merancang strategi komunikasi dalam media siar dan 
membuat iklan. Karena keterbatasan keahlian dan kemampuan dalam membuat iklan, 
maka fungsi kampanye lantas teralihkan kepada pihak ketiga, yakni para tenaga 
profesional. Pengalihan fungsi kepada para tenaga profesional ini juga diambil karena 
pertimbangan cost efficiency dan effectiveness - di mana ada kecenderungan pimpinan partai 
memilih tenaga profesional karena mempercayai uang yang dikeluarkan akan sebanding 
dengan hasil yang didapat. Hal ini juga sekaligus merefleksikan pimpinan parpol memiliki 
kecurigaan bahwa kadernya sendiri akan mengorbankan kualitas iklan atau bentuk 
sosialisasi lainnya demi kepentingan pribadi. Kendati demikian, tidak semua parpol 
memiliki keterbatasan ini. Masih ada parpol yang memiliki badan khusus untuk merancang 
dan mengeksekusi strategi komunikasi, termasuk dalam pembuatan iklan. Partai Gerindra, 
dalam hal ini, adalah salah satu di antaranya.  

Peran tenaga profesional dalam perancangan dan eksekusi iklan – para konsultan politik, 
agensi media dan periklanan atau rumah produksi – kini terlihat semakin penting, 
mengambil alih fungsi-fungsi yang dulunya dijalankan oleh lembaga-lembaga dalam 
parpol. Bahkan, fungsi riset pemenangan yang mulanya dilakukan oleh Balitbang (atau 
lembaga sejenis) kini terambil alih oleh konsultan politik atau lembaga survei (seperti 
Lembaga Survei Indonesia, Lingkaran Survei Indonesia, LP3ES, dll). Begitu pula fungsi 
perancangan strategi dan pesan komunikasi politik yang dahulu dipegang oleh lembaga 
seperti Bapilu atau Departemen Agitasi dan Propaganda, saat ini terambil alih oleh 
kehadiran konsultan politik, komunikasi atau marketing (seperti Fox Indonesia, Polmark, 
Cyrus Network, Jaringan Suara Indonesia, Charta Politika dll). Beberapa fungsi vital parpol 
sebagai vote-getter (seperti: canvassing (door-to-door), penyebaran pamflet, perekrutan 
relawan atau pemasangan spanduk/baliho) dan advokasi (seperti: pelatihan saksi dan 
advokasi isu) bahkan juga mulai turut terambil alih konsultan profesional.  

Dari gambaran dan penjabaran sebelumnya, semakin kentara bahwa strategi dan program-
program pemasaran komersial memang telah diadopsi dalam komunikasi politik di 
Indonesia. Pemasaran politik di sini mencakup: riset pemenangan, identifikasi target 
audiens, pemolesan citra kandidat, pengaturan alokasi dan penyebaran sumberdaya 
kampanye, pendekatan ke kelompok-kelompok strategis, aktivitas kehumasan dan 
pelaksanaan kegiatan aktivasi brand (dalam konteks politik: parpol atau tokoh politik) dan 
lain sebagainya. Logika pemasaran secara sederhana mengikuti arus pemikiran sebagai 
berikut: agar suatu produk dibeli oleh konsumennya maka produk tersebut terlebih dahulu 
harus diketahui masyarakat, kemudian dievaluasi dalam benak si pembeli (cost and benefit, 
like or dislike) dan pada akhirnya dibeli oleh konsumen yang disasar. Produk atau jasa dalam 
pengertian logika pemasaran komersial berubah menjadi partai atau tokoh dalam logika 
pemasaran politik.  
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Dalam konteks politik, maka agar dipilih oleh calon pemilih, maka parpol atau tokoh harus 
terlebih dahulu dikenal kemudian disukai, dievaluasi dan dibandingkan dengan parpol atau 
tokoh lain, baru kemudian dipilih. Dalam logika ini, selalu akan ada ‗penyusutan‘ dari tahap 
popularitas, kedisukaan, hingga akhirnya dipilih (lihat Gambar 6.1).  

 

Gambar 6.1 Piramida Popularitas-Kedisukaan-Elektabilitas 

Sumber: Diolah dari berbagai sumber 

Oleh karena itu tidaklah mengherankan apabila yang pertama disasar dalam ‗memasarkan‘ 
parpol atau kandidat adalah meningkatkan popularitas mereka. Peningkatan popularitas 
ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, namun seperti dikemukakan sebelumnya, jalan 
pintas untuk meningkatkan awareness masyarakat adalah melalui media massa, khususnya 
iklan di televisi. Peningkatan awareness ini harus dijaga agar tidak terlampau ‗menyusut‘ 
dalam tahapan selanjutnya. Untuk itu perlu didukung dengan serangkaian program-
program komunikasi, aktivasi brand, media relations dan publik relations (PR) untuk 
menciptakan citra yang positif kandidat. Di sinilah konsultan politik, PR dan agensi media 
mengambil peranan yang penting. Mereka akan memoles citra kandidat sehingga kandidat 
tersebut akan muncul menjadi sosok ‗sempurna‘. Mereka akan mengatur tata bahasa, isi 
pidato, penampilan kandidat, pendekatan ke media massa dan kelompok-kelompok 
strategis, dan lain sebagainya. Namun satu yang tak terelakan, peningkatan popularitas 
menjadi target pertama dalam marketing politik dan untuk mencapai hal tersebut, maka 
iklan menjadi sangat krusial perannya. 

Namun harus diingat bahwa iklan hanya mampu menaikkan popularitas, bukan 
elektabilitas. Sebagai contoh Aburizal Bakrie yang rajin memasang iklan secara berkala 
dengan frekuensi tinggi di TV One atau ANTV hanya mampu memperoleh elektabilitas 
sebesar 10,34 persen dan jauh tertinggal di belakang Joko Widodo (Jokowi) yang tidak 
pernah beriklan namun mampu meraup dukungan sebesar 37,95 persen (Pol-Tracking, 
2014a). Hal yang sama juga dialami oleh kandidat lain seperti Prabowo Subianto dan 
Wiranto yang cukup rajin memasang iklan di televisi. Artinya efektivitas iklan dalam 
mendongkrak elektabilitas kandidat tertentu memang perlu dievaluasi lagi dalam 
pelaksanaan strategi komunikasi dan marketing politik parpol di Indonesia. Dari sudut 
pandang ini, segelintir kalangan menilai bahwa kekhawatiran berlebih terhadap 
penggunaan frekuensi publik oleh pemilik dalam wujud penayangan iklan barangkali dapat 
dipertanyakan kembali. Jangan-jangan, semakin banyak kandidat atau partai beriklan, 
semakin turun elektabilitas yang bersangkutan. Karena biar bagaimanapun, warga 
senantiasa dapat mempelajari dan mengevaluasi pilihan-pilihan yang disuguhkan kepada 
mereka. Namun, apakah lantas dengan demikian alasan ini dapat dipakai sebagai 
pembenaran untuk memasung pentingnya frekuensi publik? Jika jawabannya adalah ya, 

Popularitas atau Awareness

Kedisukaan atau 
Likeability

Elektabilitas
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bukankah upaya menjamin dan menjaga salah satu sarana pokok mencapai bonum commune 
dengan sendirinya juga tengah digoyang?  

 

6.4. Akses Berimbang ke Media: Sebuah Prasyarat Interaksi Berkualitas 

Dalam hasrat dan keinginan untuk mencapai kebaikan bersama (bonum commune), sejak 
awal mula Indonesia telah memilih demokrasi sebagai kendaraan mencapai tujuan 
tersebut. Jika demokrasi adalah sebuah bentuk partisipasi politis warga negara untuk 
menentukan diri, maka Pemilu merupakan sebuah prosedur pokok dalam sarana tersebut. 
Dalam hal ini, kampanye politik adalah salah satu prasyarat penting dalam sebuah proses 
Pemilu. Tanpa pasokan informasi dalam kampanye politik, warga negara tidak akan 
memiliki pertimbangan yang memadai untuk membuat keputusan politik. Di lain sisi, 
partai-partai politik dan para kandidat juga membutuhkan saluran dan sumber daya akses 
yang memadai untuk menjangkau – memberi informasi kepada – warga negara yang lain. 
Demikian kesetaraan dan keadilan akses, baik dari sudut pandang warga negara maupun 
parpol dan/atau kandidat, sangat diperlukan untuk mendukung deliberasi membentuk 
masa depan bersama. 

Upaya politisasi media88, terutama televisi, sebagaimana ditunjukkan dalam bagian-bagian 
terdahulu telah sangat kentara sejak beberapa waktu lalu. Ada kecenderungan bahwa 
parpol yang berafiliasi dengan kelompok usaha media tertentu mendominasi iklan dan 
pemberitaan dalam kelompok media tertentu. Sebaliknya, partai-partai politik yang tidak 
memiliki kedekatan dengan televisi tertentu beriklan relatif merata, kendati secara jumlah 
tidak terlalu signifikan dibandingkan parpol yang memiliki kedekatan dengan televisi 
tertentu. Dari sudut pandang penyiaran dan jurnalistik, praktik-praktik semacam ini tentu 
telah menciderai semangat luhur UU Penyiaran No.32/200289 serta kode etik jurnalistik90. 
Jika kondisi ini tidak diperbaiki, dikhawatirkan ke depan yang akan terjadi adalah 
metamorfosis persaingan antar parpol ke persaingan tidak sehat antar media dengan 
membawa kepentingan politik pemiliknya.  

Aneka upaya politisasi media ini, selain berimplikasi pada jurnalisme serta hak warga akan 
informasi, ke depan juga merongrong demokrasi itu sendiri. Jika tujuan bernegara adalah 
bonum commune, maka Pemilu sebagai metode kunci demokrasi perlu dijamin dan dijaga 
sehingga dapat menghasilkan para legislator dan eksekutor yang mampu berkontribusi 
pada pembangunan bangsa (lihat Herry-Priyono, 2014). Salah satu prasyarat untuk 
menjamin Pemilu yang jujur dan adil, salah satunya adalah dengan menyediakan akses 
yang setara baik bagi warga maupun parpol dan kandidat sebagai sarana berkomunikasi. 
Warga berhak mendapatkan informasi politik yang bermutu sebagai referensi pelaksanaan 
hak konstitusional mereka sekaligus demi mewujudkan cita-cita hidup bersama. Di lain sisi, 

                                                        
88 Yang dimaksud dengan politisasi media ini dapat berupa intervensi langsung ke ruang-ruang redaksi 
maupun pemasangan iklan (kampanye) dengan frekuensi di atas rata-rata. Situasi inilah yang menyebabkan 
peran media sebagai pilar ke-4 demokrasi patut untuk dipertanyakan. 
89 Terutama pasal 36 ayat 4: ―Isi siaran wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan 
golongan tertentu‖.  
90 Terutama Kode Etik Jurnalistik pasal 1: ―Pers haruslah independen, menghasilkan berita akurat, berimbang, 
dan tidak beritikad buruk.‖ Yang dimaksud dengan penjelasan berimbang adalah pemberian alokasi ruang 
dan/atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara proporsional. 
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partai-partai politik dan para kandidat berhak atas kesempatan yang sama untuk 
menyampaikan pesan-pesan politiknya kepada masyarakat guna memperoleh dukungan 
dan legitimasi di parlemen dan pemerintahan. Hanya melalui sebuah proses interaksi yang 
setara dan berkualitas antara kedua belah pihak inilah91, hasil Pemilu yang diharapkan 
dapat berkontribusi pada pembangunan bangsa dapat terjadi.  

Pentingnya fungsi interaksi berkualitas antara warga dan parpol ini juga dapat menjadi 
dasar bagi pendidikan politik dalam arti luas, di mana warga terpacu untuk bersikap kritis 
setelah mendapatkan banyak informasi dari banyak sumber. Namun prasyarat utama di 
sini tetap diandaikan, yakni informasi. Salah seorang warga sekaligus praktisi media 
komunitas mengungkapkan bagaimana sebenarnya televisi sungguh diharapkan dapat 
mengedukasi pemirsanya namun akhirnya urung terjadi karena faktor kepemilikan, 
demikian: 

Kalau bicara politik dengan media sebenarnya kalau dari sudut pandang asli ini media itu 
bagaimana memberi pendidikan politik sebenarnya. Ya konteks pendidikan politik harus dibangun 
melalui media karena saat ini, apalagi media TV ya, yang dikedepankan. Bahwa pendidikan politik 
sekarang paling bisa dilakukan dan cepat akan sampai ke publik itu media TV karena jelas TV 
audio video dan sebagainya. Dan itu menjadi sarapan media kita sekarang, TV. Nah logikanya 
bahwa TV memberikan pembelajaran politik iya, harus. Karena itu media yang paling terserap 
sekarang. Tapi fakta riil di lapangan sekarang bahwa teman-teman media apalagi 10 TV swasta 
sekarang ya, sudah bukan menjadi rahasia malah ya bahwa mereka berafiliasi dengan orang-
orang politik atau tokoh-tokoh politik. Bahkan si empunya itu sendiri juga berkecimpung di dunia 
politik. (Muh. Amrun, Media Komunitas Angkringan, wawancara, 29/11/2013) 

Tanggapan di atas merefleksikan kebutuhan publik akan informasi politik sehingga dapat 
meningkatkan pengetahuan warga tentang parpol/kandidat berikut pandangan mereka 
terhadap sebuah isu. Dengan kata lain, ada sebuah kebutuhan terhadap pendidikan politik 
dalam arti luas. Dalam beberapa hal, penyediaan aneka informasi dalam wujud apapun 
yang didesain dengan baik dan disampaikan berimbang dapat membantu meningkatkan 
literasi warga ini, sebagaimana diungkapkan oleh Mundy dan Sultan(2001): ―informasi 
hanya berguna sejauh tersedia, jika pengguna memiliki akses terhadapnya, dan ada dalam 
bentuk dan bahasa yang tepat‖92.  

Pandangan bahwa media dapat menjadi sarana pokok untuk pendidikan politik ini juga 
terkait dengan raison d'etre (alasan ada-nya) media. Merujuk pada pemahaman Aristotelian 
bahwa politik tidak lain adalah komunikasi93, maka penyediaan kanal-kanal yang 
memampukan publik untuk berpartisipasi dalam ―pemerintahan oleh yang diperintah‖ 
adalah mutlak. Artinya, di satu sisi media wajib hadir sebagai jembatan antara warga dan 
parpol dan menonjolkan fungsi publiknya untuk mendidik dan memberi informasi. Dengan 
demikian, aneka bentuk kooptasi terhadap media dalam konteks politik, tidak hanya 

                                                        
91 Dalam konteks pemilu, komunikasi antara warga yang berhak memilih dan mereka yang akan dipilih harus 
melalui sebuah proses interaksi untuk mengkomunikasikan pesan-pesan politik kedua belah pihak, baik 
secara langsung maupun tidak langsung. Proses penyampaian pesan yang intensif sebelum hari-H pemilu ini 
lazim dilakukan pada masa kampanye Pemilu. 
92 ―Information is useful only if it is available, if the users have access to it, in the appropriate form and 
language‖, sebagaimana dikutip dalam ZANELLO, G. (2009) Strengthening citizen agency through ICT: An 
extrapolation for Eastern Africa. Public Management Review 13(3), 363-382. 
93 Yang dimaksud di sini adalah bahwa persoalan terkait politik adalah mengenai partisipasi dalam 
pengambilan aneka keputusan publik. Gagasan ini kemudian dikembangkan Habermas dengan menekankan 
pentingnya upaya membuka kanal-kanal komunikasi antara pemerintah dengan yang diperintah – tidak 
hanya terbatas pada Pemilu saja, melainkan seluruh proses legislasi hukum sebuah Republik.  
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menihilkan pembelajaran politik bagi warga, namun sekaligus suatu bentuk penyangkalan 
terhadap raison d’etre media. Tanggapan ini mencerminkan situasi kealpaan akan raison 
d’etre media tersebut.  

Bagaimana dia sebuah media itu memberikan sebuah pembelajaran baik pembelajaran politik 
terkait dengan ya apa itu politik sebenarnya seperti itu ya. Jadi mereka [para pemilik media 
sekaligus politisi] seakan-akan semena-mena bahwa dengan memiliki media dikira merupakan 
wadah mereka untuk mempublikasikan diri, tanpa melihat sejauh mana media itu ada dan media 
itu berada (Muh. Amrun, Media Komunitas Angkringan, wawancara, 29/11/2013). 

Di lain sisi, penyediaan kanal-kanal informasi yang setara ini juga dapat diterjemahkan 
sebagai pengadaan porsi yang relatif seimbang bagi para partai peserta Pemilu untuk 
memberikan informasi (berkampanye) kepada warga. Dalam hal ini, apa yang terjadi di 
dalam layar kaca kita sekarang, secara kuantitatif, sama sekali tidak merefleksikan porsi 
yang setara di antara partai politik dalam upaya berkomunikasi kepada warga negara. 
Partai-partai politik yang dekat dengan stasiun televisi tertentu – serta yang memiliki dana 
besar – menikmati keuntungan lebih dibanding partai-partai politik yang tidak terafiliasi 
dengan lembaga penyiaran tertentu. Kondisi ini jelas merupakan tanggung jawab dari 
lembaga penyiaran dan parpol, kendati sebagian kalangan menilai tidak semua kesalahan 
ada di pihak mereka. Kekurangtegasan pihak regulator serta absensi kerangka kebijakan 
yang jelas dinilai sebagai sebab lain persoalan ini. Inilah yang ditangkap juga oleh beberapa 
aktivis media komunitas, sebagaimana diwakilkan oleh pandangan berikut.  

Jadi ini sih sebenarnya bukan, sebenarnya bukan salahnya teman-teman di partai politik juga, 
bagaimana mereka sampai membuat hal seperti itu. Karena ya kalau melihat aturan jelas, ini yang 
menjadi kontrol adalah teman-teman KPI. Bagaimana teman-teman KPI melihat sebuah media ini 
dari tujuannya awal media ini didirikan dan jalannya seperti apa, nah di sinilah peran teman-teman 
KPI selaku ya komisioner ataupun lembaga yang berwenang terhadap penyiaran (Muh. Amrun, 
Media Komunitas Angkringan, wawancara, 29/11/2013). 

Ketimpangan akses informasi – baik dari pihak warga maupun parpol – yang terkait erat 
dengan politik ekonomi media di Indonesia, berpadu dengan ketiadaan (atau kurangnya) 
kebijakan yang mengatur ranah ini dan lemahnya mesin parpol dalam menentukan dan 
mengeksekusi strategi komunikasi mereka telah berdampak pada ketersediaan pasokan 
informasi yang berkualitas bagi warga.  

Dambaan akan adanya ranah publik yang sehat untuk memungkinkan warga negara 
terlibat dalam interaksi berkualitas dengan media menjadi fasilitatornya ini telah menjadi 
hal yang mendesak untuk diaktualisasikan. Secara spesifik, kebijakan harus mendorong 
media untuk mempertahankan fungsi sosial yang penting ini. Ketiadaan lembaga penyiaran 
publik yang kuat dan berkualitas juga menambah pelemahan jaminan terciptanya ranah 
publik tempat warga negara dapat menyuarakan pandangan mereka dan dapat terlibat 
dalam interaksi yang sehat. Revitalisasi lembaga penyiaran publik Indonesia: RRI dan TVRI 
pun menjadi relevan dalam kerangka ini. Gagasan ini diharapkan juga dapat berdampak 
besar pada ideal proses interaksi setara dan berkualitas antara warga dan parpol. Ketika 
kanal-kanal informasi yang menjamin kesetaraan informasi tersedia, maka secara tidak 
langsung juga turut menyediakan ladang subur bagi pemberdayaan warga negara. 

Sementara ketimpangan akses informasi dan lemahnya koordinasi antar lembaga regulator 
masih menjadi kendala serius, perubahan moda strategi komunikasi partai politik, yang 
kini jamak menggunakan televisi sebagai corong utama komunikasi partai secara masif pun 
mempunyai implikasi serius bagi warga. Dalam kacamata ini, warga sebagai calon pemilih 
lebih dilihat sebagai ‗massa‘, sebagai kuantitas alih-alih sebagai warga negara yang 



117 

mempunyai hak pilih untuk berkontribusi dalam Pemilu. Barangkali, di sini pulalah 
tercermin letak kegagalan parpol dalam mengkomunikasikan diri kepada para pemilih 
secara efektif. Cara parpol/kandidat dalam melakukan kampanye politik, yang cenderung 
berfokus pada branding tanpa memberikan pendidikan politik yang lebih luas pada warga 
menimbulkan kegelisahan tertentu. Tanggapan berikut mewakili keprihatinan itu.    

Nah setelah era reformasi itu ke sini, sampai sekarang karena kebebasan pers sendiri sama media 
masa, televisi dan lainnya, ya mereka berlomba-lomba untuk, kalau dalam hal politik itu untuk 
pencitraan baik parpol ataupun tokoh-tokoh politik untuk mengenalkan ke masyarakat. Ya 
meskipun banyak caranya untuk mengenalkan tapi pemanfaatan media ini memang sangat lah 
strategis. Strategis. Ya memang melihat perkembangannya tingkah laku para tokoh-tokoh politik ini 
tidak sesuai apa yang diharapkan dari sisi demokrasi itu sendiri, pada dasarnya memang, politik itu 
memang bagus, demokrasi itu memang bagus, bersih. Tapi karena ulah dari para pelaku-pelaku 
politik ini ya mencederai apa yang namanya demokrasi itu sendiri, dan politik itu sendiri sampai 
saat ini. Mereka memanfaatkan media untuk pencitraan mereka sendiri. Padahal yang namanya 
media itu kan mau tidak mau tetap harus netral. Tidak usah katakan lah, tidak usah jauh-jauh ke 
ranah nasional, tingkatan daerah pun seperti itu. Mereka memanfaatkan media cetaknya di daerah 
sendiri untuk pencitraan itu sendiri. Ya bagaimana ya, memang banyak, banyak juga, banyak juga 
media-media yang juga memanfaatkan itu. Jadi semacam ada simbiosis mutualisme (Miftakhul, 
Media Komunitas Angkringan, wawancara, 29/11/2013).  

Tidak dapat dipungkiri, eksploitasi besar-besaran oleh segelintir pemilik media yang juga 
merupakan politisi terhadap media yang mereka miliki telah menjadikan media kehilangan 
karakter publiknya. Eksploitasi yang sama juga membuat partai-partai politik yang tidak 
berafiliasi dengan televisi terbatas dalam menjangkau publik di pelosok-pelosok negeri.94 
Alih-alih hadir sebagai sumber informasi berimbang, jujur dan adil, media bertransformasi 
menjadi corong kepentingan politik si pemilik. Lemahnya mesin parpol dan rendahnya 
identifikasi warga terhadap parpol memengaruhi pilihan parpol untuk mencari cara instan 
berkampanye di televisi. Cara ini dianggap paling cepat, memiliki daya jangkau luas, relatif 
murah dan lebih mudah dilakukan ketimbang mengorganisasi mesin parpol. Sebagai 
imbasnya, kampanye sebatas dimaknai sebagai aktivitas pemasangan iklan di televisi tanpa 
memberikan informasi yang komprehensif. Logika beriklan ini sederhana: semakin banyak 
beriklan, semakin besar peluang mendapatkan dukungan. Di satu sisi, kondisi ini 
menyebabkan publik menjadi pihak yang paling menderita. Namun di sisi lain, sebenarnya 
kondisi ini juga akan memengaruhi keberlangsungan parpol itu sendiri: publik yang 
semakin tipis simpatinya kepada parpol juga akan semakin enggan untuk mempercayakan 
suaranya pada partai-partai politik yang tidak mampu mengedukasi publik.  

 

6.5. Membangun Harapan: Warga Negara yang Gigih Memperjuangkan Hak 

Setiap orang memiliki hak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan 
pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, 
mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia 
(UUD 1945 amandemen IV pasal 28f).  

Dewasa ini, informasi dan komunikasi telah berkembang menjadi kebutuhan dan unsur 
kunci baik bagi warga maupun bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Melalui 
komunikasi, peran serta warga dalam penyelenggaraan pemerintahan menjadi semakin 
sentral. Hal ini menggaungkan kembali gagasan Arnstein (1969) yang menyebutkan bahwa 
hanya melalui partisipasi aktif dari pihak yang diatur dalam pemerintahanlah, tonggak 
                                                        
94 Kendati anggapan bahwa televisi adalah satu-satunya media yang efektif dan efisien untuk berkampanye di 
Indonesia, seolah-olah tidak ada media lain masih dapat diperdebatkan lebih jauh. 
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demokrasi dapat ditegakkan. Gagasan yang dipuja oleh hampir semua orang ini hanya 
dapat terjadi jika media hadir secara penuh dalam menjalankan fungsi sosialnya, yakni 
memberikan informasi kepada warga sehingga mereka well informed. 

Seiring perkembangan TIK yang telah melahirkan masyarakat informasi yang semakin 
menuntut haknya terhadap pengetahuan dan informasi, peran penyiaran sebagai penyalur 
informasi dan pembentuk opini publik menjadi semakin strategis. Dalam upaya merawat 
alam demokrasi, penyiaran telah berkembang sebagai salah satu sarana berkomunikasi bagi 
elemen-elemen dalam sebuah negara. Lahirnya UU Penyiaran No.32/2002 menandai sebuah 
cita-cita luhur yang ingin menjamin bahwa spektrum frekuensi sebagai sumber daya alam 
terbatas dapat dijaga dan dilindungi oleh negara untuk dipergunakan seluas-luasnya bagi 
kemakmuran rakyat. Melalui UU Penyiaran ini, ditegaskan pula bahwa penyelenggaraan 
penyiaran di Indonesia berlandaskan pada ―asas manfaat, adil dan merata, kepastian 
hukum, keamanan, keberagaman, kemitraan, etika, kemandirian, kebebasan, dan tanggung 
jawab‖ (pasal 2 UU Penyiaran No.32/2002). Akan tetapi, cerminan dari ekonomi politik 
media kontemporer di Indonesia – berpadu dengan kepentingan politik di belakangnya – 
membuat cita-cita luhur penyiaran tersebut terancam kandas. Alih-alih mampu 
mengekspresikan asas yang diharapkan, dunia penyiaran Indonesia cenderung 
menampilkan keseragaman, monopoli, ketidakpastian hukum, ketidakpantasan, dan 
pengendalian. Kondisi ini membahayakan kemungkinan terwujudnya ―hidup bersama‖. 

Dalam kaitan dengan penggunaan televisi dalam masa menjelang Pemilu, eksploitasi oleh 
para pemilik media untuk kepentingan politik mereka jelas telah mengancam mimpi akan 
masyarakat yang demokratis, adil, sejahtera, mandiri dan membantu mencerdaskan 
kehidupan bangsa sebagaimana menjadi tujuan penyiaran Indonesia.95 Dalam kacamata 
yang sama, kondisi ini jelas mengancam hak warga negara untuk mendapatkan informasi 
serta berpartisipasi aktif dalam pemerintahan. Mengingat bahwa makna sejati dari status 
kewarganegaraan merujuk pada keseimbangan antara hak dan kewajiban warga (Janowitz, 
1980), maka hilangnya hak warga tersebut secara tidak langsung juga merongrong status 
kewarganegaraan setiap individu warga negara. Tanpa mempedulikan hak warga, kondisi 
yang ada sekarang ini tak pelak merupakan sebuah wujud tindakan memperlakukan para 
calon pemilih sebagai ‗massa‘, sebagai kuantitas semata alih-alih warga negara 
bermartabat. Aneka aksi kampanye yang menghujani layar kaca tidak ubahnya adalah 
sebentuk dominasi pihak satu ke yang lain tanpa mempedulikan proses penguatan 
kewargaan. Dalam arti ini, politik tidak ubahnya sebuah bentuk penaklukan, bukan dalam 
arti tata organisasi diri warga, yang di dalamnya terkandung semangat partisipasi dan 
pemberdayaan (act of empowerment). Politik model penaklukan semacam ini tidak hanya 
meracuni demokrasi, melainkan juga merupakan tindakan membodohi warga negara 
sekaligus tindakan isolasi manusia satu dari manusia lain. Aneka kampanye semacam ini, 
yang dipenuhi oleh slogan-slogan yang hampa, terkesan mengandaikan kedunguan 
pemirsa dan pendengar.  

Dalam alur gagasan di atas, tampak bahwa relasi yang terbentuk dari kondisi perkawinan 
antara lembaga penyiaran dan institusi politik dengan para warga negara adalah relasi 

                                                        
95 Hal ini sejalan dengan isi pasal 3 UU Penyiaran No. 32/2002 yang berbunyi: ―Penyiaran diselenggarakan 
dengan tujuan untuk memperkukuh integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman 
dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka 
membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menumbuhkan industri 
penyiaran Indonesia.‖ 
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yang asimetris. Relasi antara parpol dan individu-individu warga negara (para pemilih) 
tampak laksana ―patron-client‖, dengan lembaga penyiaran (media) menjadi perantara relasi 
tersebut. Jika demokra(tisa)si adalah konsep yang mengandaikan kesetaraan di antara para 
agensi di dalamnya, maka konsep itu tidak dapat terfasilitasi di dalam model relasi ini. 
Relasi tersebut hanya dapat diubah jika para agensi yang ada di dalam rantai relasi tersebut 
mengingat kembali dan lantas menyadari bahwa setiap aktor memiliki peran dan daya yang 
sama. Parpol dan lembaga penyiaran tidak boleh lupa bahwa warga negara juga memiliki 
daya yang sama – untuk menggunakan atau tidak menggunakan media serta kekuatan 
untuk memilih atau tidak. 

Berangkat dari kesadaran bahwa warga memiliki daya yang sama dengan parpol dan 
lembaga penyiaran, maka yang kini diperlukan adalah memberdayakan dan membekali 
warga agar menyadari daya yang mereka punya. Dalam hal ini, muncul urgensi agar 
masyarakat sipil dan pemerintah bersama-sama membangun literasi publik terhadap media 
secara umum dan komunikasi politik secara khusus. Publik perlu dibekali pengetahuan 
mengenai corak komunikasi politik parpol dan politisi, terutama kanal dan strategi 
komunikasi mereka. Hal ini sungguh merupakan sebuah tantangan besar karena mayoritas 
publik sebagai konsumen media sebenarnya tidak melek media, apalagi melek komunikasi 
politik. Artinya, bisa mengambil sikap politik terhadap isi media yang dikonsumsinya. Ini 
bagian dari pendidikan politik dan pemberdayaan publik secara lebih substansial – tidak 
hanya sekadar mendorong mereka untuk berpartisipasi dalam Pemilu. 

 

6.6. Politik dan Media: Berkomitmen pada Kepentingan Publik 

Kepentingan modal yang mendorong perkembangan industri media di Indonesia telah 
membawa konsekuensi yang tidak terhindarkan dalam wujud kecenderungan terhadap 
oligopoli (Nugroho et al., 2012a). Dalam konteks politik, dari dua belas konglomerat media 
yang tercatat di Indonesia, beberapa pemilik nyata-nyata telah menggunakan frekuensi 
publik sebagai corong politik mereka. Televisi, dalam hal ini, dianggap milik pribadi 
pemilik sehingga dapat digunakan seenaknya. Demikian, makna publik direduksi menjadi 
sebatas konsumen belaka. Pemanfaatan spektrum frekuensi semacam ini tentu tidak sesuai 
dengan konstitusi yang menegaskan bahwa frekuensi haruslah dipakai demi kepentingan 
publik alih-alih demi kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.  

Tatkala kecenderungan oligopoli turut memengaruhi akses informasi warga, kondisi serupa 
juga menjadi hambatan bagi partai-partai politik untuk menerima ketersediaan akses 
setara dalam memberikan informasi kepada warga. Kebutuhan akses setara untuk 
memberikan informasi ini penting dalam menjamin tegaknya asas demokrasi. Dalam 
tataran kebijakan, ketiadaan definisi yang jelas mengenai kampanye turut menambah 
persoalan yang ada. Keberadaan ruang abu-abu ini memperkeruh akses yang setara, baik 
dari sudut pandang warga maupun para aktor politik.  

Dari sudut pandang parpol, pilihan untuk menggunakan televisi sebagai corong utama 
komunikasi masif juga bukan tanpa persoalan. Dorongan penggunaan televisi ini sendiri 
tidak lepas dari kian lemahnya mesin parpol dalam menjangkau warga. Dalam konteks 
kampanye, peran parpol dalam menentukan strategi kampanye serta upaya eksekusinya 
sedikit banyak telah terambil alih oleh para konsultan politik. Perubahan ini, yang kini 
jamak menggunakan televisi sebagai kanal utama memiliki implikasi serius bagi warga. 
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Cara parpol/kandidat dalam melakukan kampanye politik, yang cenderung berfokus pada 
branding tanpa memberikan pendidikan politik yang lebih luas pada warga tentu 
menimbulkan kegelisahan tertentu. Dalam kacamata ini, warga sebagai calon pemilih lebih 
dilihat sebagai ‗massa‘ dan angka alih-alih sebagai warga negara yang mempunyai hak pilih 
demokratis.  

Perjalanan menuju ideal demokrasi masih panjang. Penelitian ini menemukan bahwa dalam 
kaitan dengan kebijakan media dan penyelenggaraan Pemilu sebagai unsur-unsur kunci 
demokrasi, ada sejumlah hal yang patut diperhatikan, antara lain (i) bahwa penyediaan 
akses yang setara bagi para agensi perlu dijamin sehingga dapat berkontribusi pada 
terjadinya partisipasi berkualitas dalam menciptakan iklim ideal demokrasi; (ii) bahwa 
strategi komunikasi parpol tidak memberikan pemberdayaan pada warga melainkan masih 
terbatas pada pembangunan citra; (iii) bahwa dalam menjaga karakter publik media serta 
menjamin penyelenggaraan Pemilu yang LUBER, negara – melalui perangkat hukum dan 
regulasinya – belum menyediakan kerangka kerja yang jelas dan tegas sehingga kampanye 
tidak terlaksana secara sehat.  

Menilik pada pemahaman yang paling umum, politik adalah ranah untuk mengatur ruang 
publik. Di dalamnya, diandaikan sebuah komitmen pada kepentingan publik. Komitmen 
pada kepentingan publik ini tentu senafas dengan raison d’etre media. Penggunaan media 
dalam politik, sejauh merefleksikan komitmen luhur tersebut, tentu akan berkontribusi 
besar pada penentuan hak dan partisipasi warga, kualitas demokrasi, serta legitimasi 
maupun legalitas kekuasaan dari pemerintah. Akan tetapi, ketika yang terjadi adalah 
pengingkaran terhadap komitmen itu, gagasan luhur tentang hidup bersama pun lantas 
perhalan-lahan memudar.  
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7. 
Menjamin Hak Konstituen: Kesimpulan 

Nah ini memang sebenarnya butuh apa ya namanya ya, [selain dari pihak-pihak yang 
lain] butuh dari pengelola TV juga kalau memang niatnya kita ingin mensukseskan 

pesta demokrasi ini lebih baik ya manfaatkan lah frekuensi itu untuk kepentingan 
publik, bukan hanya untuk kepentingan golongannya itu saja 

(Agatha Lily, KPI, wawancara, 13/02/2014) 

 

7.1. Menjamin Hak Konstituen: Sejumlah Kesimpulan 

Ada sejumlah kesimpulan yang bisa ditarik dari riset ini. Pertama, riset ini menemukan 
bahwa selepas Reformasi, penentuan serta pelaksanaan strategi komunikasi partai-partai 
politik di Indonesia telah banyak mengalami pergeseran. Jika pada pemilu 1955 dan pemilu 
jaman Orde Baru parpol lebih banyak mengandalkan pertemuan langsung dengan calon 
pemilih, maka seiring perkembangan media komunikasi berbasis teknologi, komunikasi 
politik parpol pun mendapatkan cara baru untuk menjawab kebutuhan besar melakukan 
diseminasi pesan-pesan kampanye. Media penyiaran, terutama televisi, berkembang 
menjadi kanal utama penyebaran informasi politik.  

Kedua, riset ini memperkuat temuan yang telah dikemukakan oleh Danial (2009), Ufen 
(2010), dan Qodari (2011) bahwa telah terjadi modernisasi cara kampanye mengikuti gaya 
yang biasa diterapkan di Amerika atau dikenal dengan istilah ‗Amerikanisasi‘ kampanye 
politik di Indonesia. Dalam model ini, peran vital partai politik dalam proses perumusan dan 
diseminasi pesan mulai beralih ke tangan konsultan yang umumnya non-partisan dan non-
kader. Namun penting untuk digarisbawahi bahwa tidak semua partai menerapkan strategi 
yang sama. 

Ketiga, penggunaan televisi sebagai saluran utama kampanye parpol juga disebabkan oleh 
buruknya institusionalisasi partai di Indonesia. Rapuhnya institusionalisasi partai berimbas 
pada rendahnya identifikasi masyarakat terhadap parpol. Imbas selanjutnya adalah semakin 
besarnya angka pemilih mengambang dan golput dari pelaksanaan pemilu satu ke pemilu 
lain. Sayangnya, parpol kemudian justru menggunakan cara-cara cepat dan instan untuk 
kepentingan jangka pendek – yakni memenangkan pemilu. Cara-cara instan tersebut, salah 
satunya, dilakukan melalui penampilan parpol dan tokoh di televisi melalui pemberitaan, 
program siaran ataupun iklan.  

Keempat, keberadaan petinggi parpol yang adalah sekaligus pemilik perusahaan media 
secara signifikan meningkatkan kemampuan partai bersangkutan dalam memasang iklan 
secara merata, baik dalam prime time maupun normal. Kemampuan memasang iklan ini 
secara kuantitas juga jauh lebih tinggi dibandingkan parpol lain yang tidak terafiliasi. 
Berkaitan dengan durasi iklan, keberadaan pemilik cum petinggi parpol ini juga 
memampukan mereka untuk menayangkan iklan dengan durasi lebih panjang dari yang 
lain.   

Kelima, dari segi konten, penelitian ini menemukan bahwa strategi komunikasi partai politik 
saat ini masih berada dalam tahap pembentukan citra alih-alih menyediakan pendidikan 
politik yang memberdayakan warga. 
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Keenam, penayangan iklan parpol di televisi ini dipengaruhi oleh ketiadaan (atau 
kurangnya) aturan tegas dalam mengatur publikasi parpol di luar masa kampanye. 
Ketentuan yang ada terkesan ambigu, multi tafsir, dan tidak operasional sehingga setiap 
pihak yang terlibat memiliki pemahaman yang berbeda terhadap ketentuan yang berlaku. 
Para regulator, dalam hal ini KPU, Bawaslu dan KPI, tidak memiliki kapasitas memberikan 
sanksi tegas. Dalam banyak kasus, para regulator ini bahkan terlihat gagap menyikapi 
pelanggaran-pelanggaran kampanye. 

Aneka situasi ini tentu berimplikasi serius bagi warga. Penyalahgunaan frekuensi publik 
dan penggunaan televisi sebagai corong komunikasi partai secara masif tanpa diimbangi 
oleh regulator yang kuat telah menyebabkan derajat warga turun menjadi sekadar 
kuantitas ‗massa‘ yang dieksploitasi sebagai sarana legitimasi pemerintahan. Tentu saja, hal 
ini mencederai hak warga terhadap informasi dan partisipasi di dalam politik sebagaimana 
tertuang jelas dalam konstitusi. 

Aneka temuan dalam penelitian ini akan berguna untuk melengkapi penelitian-penelitian 
sebelumnya, terutama yang berkenaan dengan politisasi media oleh para elit politik di 
Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga dapat dipakai sebagai dasar melakukan advokasi 
terkait penyelewengan penggunaan frekuensi publik untuk kepentingan politik si pemilik. 

 

7.2. Perubahan Lanskap Media dan Moda Komunikasi Parpol: Beberapa 
Implikasi 

Mengkaji perubahan strategi komunikasi partai-partai politik di Indonesia, terutama 
periode setelah reformasi, barangkali menjadi salah satu topik yang menarik dalam studi 
komunikasi politik. Mencermati bagaimana peralihan peran dari elemen-elemen internal 
parpol ke elemen eksternal dan bagaimana lanskap media turut memengaruhi evolusi itu, 
publik lantas dapat menilai sejauh mana janji reformasi telah berhasil diimplementasikan 
dalam entitas politik dan media serta sejauh mana keterkaitan antar keduanya 
berkontribusi pada pemberdayaan masyarakat dan individu.  

Di satu sisi, menjelang pemilihan umum adalah lazim bagi parpol untuk melakukan aneka 
macam jenis komunikasi terhadap warga, mulai dari spanduk, selebaran, sampai iklan di 
media siar. Secara spesifik, parpol semakin gemar beriklan melalui televisi karena televisi 
adalah media yang paling banyak menjangkau masyarakat. Pada sisi yang lain, secara 
samar-samar publik sadar dan gusar bahwa ada segelintir aktor politik yang menggunakan 
televisi sebagai sarana manipulasi. Diskursus mengenai peran media sebagai pembentuk 
―hidup bersama‖ (Habermas, 1987, Habermas, 1984) pun makin pudar di tengah banyaknya 
diskusi hangat mengenai keterkaitan media dan kuasa tersebut.  

Berdiri memperhatikan kedua titik tersebut, negara beserta perangkatnya harus mampu 
menjamin keberadaan media adalah untuk melayani kepentingan publik, bukan menjadi 
corong segelintir orang/kelompok. Lebih lanjut, negara harus mampu mengembalikan 
iklim politik agar dijalankan dengan sehat dan penuh etika.  

7.2.1. Implikasi terhadap Kebijakan 

Terkait dengan kebijakan media, perkembangan media tidak diragukan lagi akan terus 
menimbulkan berbagai tantangan baru. Menilik kapitalisasi media dan konsentrasi 
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kepemilikan yang terjadi saat ini, pada level nasional ataupun lokal, pembuat kebijakan 
menghadapi fakta perlunya meregulasi industri media secara khusus. Industri media tidak 
dapat diperlakukan dengan cara konvensional seperti yang selama ini dilakukan.  

Sementara dalam hal kebijakan seputar Pemilu, aneka kampanye terselubung yang terjadi 
selama ini tidak diragukan lagi menunjukkan lemahnya kerangka regulasi. Aneka praktik 
buruk dalam pemanfaatan televisi dan okupasi layar kaca untuk politik, seperti yang telah 
dijabarkan berbagai pihak, menunjukkan perlunya pemerintahan yang cakap dan rasional 
(knowledgable governance) (Parsons, 1995: 427). Institusi-institusi yang bertanggung jawab, 
terutama Komisi Penyiaran Indonesia, Bawaslu, dan KPU, harus terus-menerus secara 
transparan mempublikasikan pelanggaran-pelanggaran yang ada dalam laporan-laporan 
tahunan mereka. Bagaimanapun, publik berhak mengetahui informasi tersebut. Dalam 
tataran penegakan hukum, negara serta perangkatnya perlu bekerja dalam kerangka kerja 
yang jelas dan tegas untuk menjamin Pemilu terselenggara secara sehat. Tatanan rujukan 
hukum tentang penyelenggaraan Pemilu yang terus berubah setiap pelaksanaannya juga 
menjadi catatan tersendiri. 

Demikian, penelitian ini mengingatkan agar dalam merespon perubahan moda strategi 
komunikasi parpol – terutama di media siar – semangat UU Penyiaran perlu selalu 
dipertimbangkan, persis karena sifat publik yang ada dalam spektrum frekuensi yang 
dipergunakan. Dalam hal ini, harus ada sebuah organisasi publik yang independen yang 
memiliki mandat berdasarkan hukum untuk menjamin konten media yang sehat—tanpa 
membahayakan kebebasan media dan pers. Sementara itu, untuk menghindari sengketa 
yang tidak berujung, UU Pemilu perlu direvisi dengan memasukkan perspektif serta definisi 
yang jelas perihal kampanye. 

 

7.2.2. Implikasi terhadap Praktik-praktik dalam Politik 

Beralihnya fungsi strategis perancangan strategi komunikasi parpol ke tenaga profesional 
akan memperlemah upaya institusionalisasi parpol di Indonesia. Alih-alih memaksimalkan 
potensi yang dimiliki kader parpol, para pimpinan partai memilih untuk menggunakan jasa 
konsultan profesional yang notabene adalah non-partisan. Dalam kondisi ini, ada kondisi 
kementakan di mana ideologi partai menjadi hal yang kurang menjadi perhatian di hadapan 
para tenaga profesional. Sebabnya adalah dalam pembuatan strategi komunikasi, mereka 
disinyalir lebih termotivasi untuk mengupayakan agar suatu iklan diterima ―selera pasar‖ 
sehingga dapat memengaruhi target audiens seluas-luasnya.  

Terkait dengan hal ini pula, kecenderungan parpol untuk mengandalkan media dalam 
membangun relasi dengan calon pemilih berarti upaya untuk membangun relasi organik 
antara kader parpol dengan calon konstituen seakan-akan telah di-bypass demi tujuan 
jangka pendek - pemenangan pemilu. Dalam jangka panjang, situasi ini akan merugikan 
parpol sendiri dan terus melemahkan daya pikat mesin organisasi politik. Pada kondisi 
inilah lantas ―lingkaran setan (vicious circle)‖ terjadi. Ketika pada akhirnya, parpol yang 
terus melemah ini kembali dihadapkan pada dorongan dan tantangan untuk memenangkan 
pertarungan dalam pemilu, parpol itu kembali terpaksa untuk mengandalkan televisi (dan 
para konsultan profesional) sebagai cara instan memikat pemilih.  

Penelitian ini juga menemukan bahwa terdapat potensi besar akan penggunaan televisi 
secara massif. Pemanfaatan tersebut tidak hanya melalui iklan partai politik saja, namun 
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juga dikemas dalam aneka jenis program televisi: entah berupa kuis, sinetron, pemberitaan, 
maupun jenis program yang lain. Tujuan pemanfaatan tersebut sederhana: dikenal terlebih 
dahulu oleh para calon pemilih sehingga elektabilitas terkerek naik. Pada fase pengenalan 
awal pada pemilih inilah, wajah-wajah kandidat capres-cawapres pub dapat muncul dalam 
sebuah judul sinetron. Kendati sejumlah pihak senantiasa dapat berkelit dan menyatakan 
bahwa praktik ini tidak dapat disebut kampanye, tentu hal ini tetap patut diwaspadai pada 
periode menjelang pemilihan umum.  

Praktik-praktik penggunaan televisi oleh parpol juga berpotensi menghasilkan politik 
berbiaya tinggi. Hal ini dilatarbelakangi oleh biaya produksi dan pemasangan iklan televisi 
yang sangat mahal. Biaya yang harus dikeluarkan untuk penayangan iklan pada periode 
prime time dapat mencapai 55 juta rupiah per tayang per stasiun televisi. Demikian, jika 
parpol berniat untuk terus mengandalkan iklan televisi, maka parpol harus mencari sumber 
pendanaan yang luar biasa besar. Lantaran subsidi negara untuk parpol tergolong minim, 
politik berbiaya tinggi ini pada akhirnya berpotensi menimbulkan praktik korupsi di masa 
mendatang. 

 

7.2.3. Implikasi terhadap Hak Warga Negara 

Satu hal yang harus dicermati juga adalah kadar kualitas pendidikan politik masyarakat 
yang perlu dipertanyakan. Memang ada elemen pendidikan politik yang terkandung dalam 
suatu iklan politik. Namun, pendidikan politik yang baik tidak bisa diperoleh dalam 30 detik 
penayangan iklan di televisi karena waktu yang tersedia sangat terbatas untuk 
menyampaikan pesan pendidikan politik, khususnya untuk menggugah daya berpikir kritis 
audiensnya.  

Implikasi yang paling nyata adalah eksploitasi besar-besaran yang dilakukan oleh si pemilik 
media untuk mencapai kepentingan politiknya. Media tidak lagi menjadi sumber informasi 
yang berimbang, jujur dan adil, namun telah beralih fungsi sebagai corong kepentingan 
politik si pemilik media. Rendahnya identifikasi masyarakat terhadap parpol tertentu turut 
memengaruhi parpol untuk mengandalkan cara-cara instan melalui kampanye di televisi 
untuk melancarkan persuasi kepada calon pemilh, karena dianggap cara inilah yang paling 
cepat, memiliki daya jangkau yang luas, dan relatif lebih mudah dilakukan ketimbang 
mengorganisasi mesin parpol yang sedemikian besarnya.  

 

7.3. Agenda ke Depan 

Setelah menyajikan temuan, implikasi serta kesimpulan, penelitian ini melihat setidaknya 
ada beberapa langkah yang perlu dilakukan: 

Pertama, masyarakat sipil dan pemerintah perlu membangun literasi publik terhadap media 
secara umum dan komunikasi politik secara khusus. Publik perlu mengetahui (1) corak 
komunikasi politik parpol dan politisi, (2) kanal komunikasi yang digunakan, dan (3) 
strategi komunikasi parpol. Rekomendasi ini merupakan tantangan besar sebab publik 
sebagai konsumen media saat ini masih belum melek media, apalagi melek komunikasi 
politik. Artinya, bisa mengambil sikap politik terhadap isi media yang dikonsumsi.Ini bagian 



125 

dari pendidikan politik dan pemberdayaan publik secara lebih substansial – tidak sekadar 
mengajak mereka berpartisipasi dalam Pemilu. 

Kedua, mendesakkan pentingnya reformulasi definisi kampanye dalam peraturan 
perundang-undangan dan kepastian hukum terkait dengan sistem pemilu dan kebijakan-
kebijakan yang mengatur komunikasi politik, terutama yang terkait dengan kampanye di 
ruang publik dan penggunaan media. Parpol tentu membutuhkan media untuk konsolidasi 
dukungan, namun di lain sisi manipulasi lewat media akan terus terjadi selama masih ada 
pihak-pihak yang memburu kuasa. Penyediaan definisi dan aturan main yang jelas akan 
melindungi asas jurdil kampanye sekaligus melindungi fitrah media sebagai salah satu pilar 
res publica – publik yang demokratis dan beradab.  

Ketiga, hal selanjutnya yang perlu dilakukan terkait dengan sektor penyiaran adalah 
peninjauan kembali peran lembaga publik media sebagai pembuat kebijakan, terutama KPI. 
Otoritas yang dimiliki KPI harus diperkuat untuk mengontrol lanskap industri media dan 
bagaimana perusahaan media bekerja. Masyarakat sipil harus terus mendorong penguatan 
otoritas KPI yang bertujuan untuk menanggulangi masalah iklan kampanye politik di luar 
jadwal yang telah ditetapkan, tanpa menjadikan institusi tersebut berubah menjadi alat 
kontrol penguasa. 

Keempat, adalah penting untuk melakukan upaya dalam penguatan institusionalisasi parpol 
agar infrastruktur yang ada, dari tingkat pusat sampai daerah, berfungsi dalam 
menjalankan fungsi parpol sebagaimana mestinya. Demikian, fungsi mediasi parpol dalam 
menjembatani negara dan aspirasi (partisipasi) warga dapat berjalan secara optimal. 
Penguatan kelembagaan parpol, dengan demikian dapat berkontribusi pada penguatan 
demokrasi.  

Laporan ini telah menyajikan bagaimana perubahan moda strategi komunikasi parpol dan 
lanskap media di Indonesia telah memengaruhi hak konstituen sehingga tereduksi menjadi 
sekadar konsumen. Kini, laporan ini mengajak dimulainya aneka inisiatif untuk 
pemberdayaan dan penguatan publik, yang terwujud baik dalam pandangan kritis maupun 
aksi bersama untuk merespon persoalan ini. Dalam menjalankan upaya ini, yang menjadi 
tujuan akhirnya adalah memastikan bahwa media dan partai-partai politik dapat 
membudayakan publik dan bukan mendangkalkannya.  
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Lampiran 1. 
Wawancara: Protokol dan instrumen 

 

 

Wawancara dilakukan terhadap 11 orang responden dan sebuah kelompok warga pegiat 
media komunitas yang diseleksi berdasarkan latar belakang perspektif dan keterlibatan 
dalam kegiatan-kegiatan terkait, baik sebagai regulator, perwakilan partai politik, 
konsultan politik, agensi, akademisi, maupun aktivis. Metodologi riset ini dijabarkan pada 
Bab Tiga. Wawancara dirancang untuk menyediakan informasi dan wawasan lebih 
terperinci mengenai: 

Proses perumusan dan eksekusi strategi komunikasi partai politik di televisi, berikut 
faktor-faktor yang memengaruhi 

Kerangka kebijakan dalam pengaturan kampanye partai politik, terutama di televisi 

Kemunculan serta dampak politisasi media bagi warga dan pendidikan politik publik  

 

A.1.1  Protokol 

Pendekatan kepada sebagian besar responden dilakukan dengan menggunakan surat 
elektronik (email) guna menjelaskan tujuan riset dan bagaimana wawancara ini akan 
digunakan. Setelah mendapat tanggapan positif untuk permohonan wawancara, daftar 
pertanyaan dikirim melalui surat elektronik sehingga para responden dapat mempelajari 
dan mempersiapkan diri untuk sesi wawancara. Seluruh wawancara direkam dan 
ditranskripsi secara verbatim (kata demi kata) dengan bantuan pihak ketiga. Transkripsi 
tersebut kemudian dikirim kepada responden untuk pengecekan dan memberikan 
informasi tambahan jika diperlukan. Kedua berkas (rekaman dalam .MP3) dan transkripsi 
kemudian disimpan dalam database CIPG yang terdapat baik dalam cloud storage maupun 
local drive sebagai cadangan. Dalam kasus di mana responden menyediakan sejumlah 
dokumen (profil perusahaan, dll) sebagai tambahan wawancara itu sendiri, dokumen-
dokumen tersebut juga tersimpan di database. 

 

A.1.2  Instrumen  

Kuesioner wawancara, dalam Bahasa Indonesia, berisi pertanyaan-pertanyaan sebagai 
berikut96 

Bagaimana Anda mendefinisikan kampanye politik dan strategi komunikasi partai 
politik?  

                                                        
96 Terdapat empat set kuesioner wawancara, yang masing-masing mewakili sebuah kelompok. Kuesioner 
wawancara lengkap, termasuk pertanyaan probing, tersedia dalam Bahasa Indonesia dan dapat diperoleh atas 
permintaan kepada penulis/CIPG. 
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Selama ini, sejauh mana peran masing-masing pihak (partai politik, konsultan politik, 
dan media massa) dalam penyusunan dan eksekusi aneka program komunikasi 
partai politik? 

Bagaimana logika penyusunan pesan serta proses kreatif pembuatan iklan kampanye 
partai politik di televisi? Adakah faktor-faktor tertentu yang memengaruhi proses 
konseptualisasi sebuah iklan politik? Sejauh mana terdapat kesesuaian antara 
program-program kampanye akar rumput dengan iklan-iklan di televisi? 

Menurut Anda, sejauh mana ideologi, platform, visi, misi serta program partai politik 
mempengaruhi proses kreatif pembuatan sebuah iklan politik? Apakah anda 
merujuk pada hasil survey terlebih dahulu? 

Sejauh mana kebijakan yang ada memengaruhi proses penyusunan dan eksekusi 
strategi komunikasi partai politik di Indonesia? Bagaimana/dengan cara apa 
kebijakan tersebut memengaruhi? 

Menurut Anda, sejauh mana politisasi media dilakukan oleh partai politik?  

Sejauh mana implikasi politisasi media ini terhadap warga dan bagi pendidikan politik 
publik di Indonesia? 
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Lampiran 2. 
Responden Wawancara 

 

A.2.1  Responden Wawancara 

No Nama 
Responden 

Organisasi Tanggal 
Wawancara 

Jenis 
Wawancara 

Durasi 

1 Iman Sjafei Campaign specialist 25-10-2013 Langsung 53‘ 

2 Yunarto 
Wijaya 

Charta Politika 01-11-2013 Langsung 40‘ 

3 NN Partai Amanat Nasional 14-11-2013 Langsung  

4 Titi 
Anggraini 

Perludem  02-12-2013 Langsung 41‘ 

5 Deddi Sitorus Partai Demokrasi Indonesia 
Perjuangan 

05-12-2013 Langsung 31‘ 

6 Dirgayuza 
Setiawan 

Partai Gerindra 16-12-2013 Langsung 30‘ 

7 Arya 
Sinulingga 

Partai Hanura/MNC Group 06-01-2014 Langsung 28‘ 

8 Nina 
Armando 

Universitas Indonesia 10-01-2014 Langsung 63‘ 

9 Hasan Nasbi Cyrus Network 13-01-2014 Langsung 44‘ 

10 Agatha Lily Komisi Penyiaran Indonesia 13-02-2014 Langsung 33‘ 

11 Rizal 
Mallarangeng 

Partai Golkar/Freedom 
Institute 

27-02-2014 Langsung 108‘ 
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A.2.2  Responden Group Interview 

Group Interview Komunitas Angkringan Timbulharjo, Bantul, Yogyakarta 

29 November 2013, 86 menit 

No Nama  Organisasi 

1.  Amron Risdianto Komunitas Angkringan Timbulharjo, Bantul, 
Yogyakarta 

2. Mifthakul Komunitas Angkringan Timbulharjo, Bantul, 
Yogyakarta 

3. Muh. Amrun Komunitas Angkringan Timbulharjo, Bantul, 
Yogyakarta 

4.  Kang Gopek Komunitas Angkringan Timbulharjo, Bantul, 
Yogyakarta 

5. Nasir Komunitas Angkringan Timbulharjo, Bantul, 
Yogyakarta 

6.  Sulaiman Komunitas Angkringan Timbulharjo, Bantul, 
Yogyakarta 

7. Ambar Sari Dewi Komunitas Angkringan Timbulharjo, Bantul, 
Yogyakarta 

8.  Wiwit  Komunitas Angkringan Timbulharjo, Bantul, 
Yogyakarta 
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Lampiran 3. 
Iklan dan Liputan media atas partai-partai politik 

 

 

A.3.1  Distribusi Iklan Politik di 10 Stasiun Televisi 

RCTI – Jumlah iklan partai politik pada periode 16 September 2013 – 15 Januari 2014. Iklan 
Partai Hanura terbanyak dengan jumlah 326 kali tayangan, iklan PAN 24 kali tayangan, 
Gerindra 36 kali tayangan, PKPI 6 kali tayangan dan PDI Perjuangan 2 kali tayangan. 
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Global TV – Jumlah iklan partai politik pada periode 16 September 2013 – 15 Januari 2014. 
Iklan Partai Hanura terbanyak dengan jumlah 350 kali tayangan, Gerindra 90 kali tayangan, 
Demokrat 25 kali tayangan, dan PKPI 9 kali tayangan. 
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MNC TV – Jumlah iklan partai politik pada periode 16 September 2013 – 15 Januari 2014. 
Iklan Partai Hanura terbanyak dengan jumlah 296 kali tayangan, Partai Gerindra 31 kali 
tayangan, Demokrat dan PKPI 13 tayangan, dan PAN 3 tayangan. 
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ANTV – Jumlah iklan partai politik pada periode 16 September 2013 – 15 Januari 2014. Iklan 
Partai Golkar terbanyak dengan jumlah 538 kali tayangan dan iklan PAN 2 kali tayangan. 
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TV One – Jumlah iklan partai politik pada periode 16 September 2013 – 15 Januari 2014. 
Iklan Partai Golkar terbanyak dengan jumlah 615 kali tayangan, Gerindra 24 kali tayangan, 
PAN 22 kali tayangan, Demokrat dan PDI Perjuangan 9 kali tayangan. 
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Metro TV – Jumlah iklan partai politik pada periode 16 September 2013 – 15 Januari 2014. 
Iklan Partai Nasdem terbanyak dengan jumlah 248 kali tayangan, Gerindra 32 kali tayangan, 
PAN 14 kali tayangan, Golkar dan PDI Perjuangan 11 kali tayangan, PAN 3 tayangan, dan 
Demokrat 2 kali tayangan. 

 

 

 

 

 

 

0 20 40 60 80 100 120 140

Nasdem

PKB

PKS

PDI PERJUANGAN

GOLKAR

GERINDRA

DEMOKRAT

PAN

PPP

HANURA

PBB

PKPI

132

7

11

12

3

116

4

20

2

11

Frekuensi

Jumlah iklan politik di Metro TV

Tayangan prime time Tayangan full time



143 

Trans 7 – Jumlah iklan partai politik pada periode 16 September 2013 – 15 Januari 2014. 
Iklan Partai Gerindra terbanyak dengan jumlah 45 kali tayangan, iklan PAN 32 kali 
tayangan, Demokrat 15 kali tayangan, dan PDI Perjuangan 8 kali tayangan. 
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Trans TV– Jumlah iklan partai politik pada periode 16 September 2013 – 15 Januari 2014. 
Iklan PAN terbanyak dengan jumlah 135 kali tayangan, Gerindra 53 kali tayangan, 
Demokrat 33 kali tayangan, dan PDI Perjuangan 2 kali tayangan. 
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SCTV– Jumlah iklan partai politik pada periode 16 September 2013 – 15 Januari 2014. Iklan 
Partai Demokrat terbanyak dengan jumlah 73 kali tayangan, Gerindra 41 kali tayangan, PAN 
35 kali tayangan dan PDI Perjuangan 3 kali tayangan.  
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Indosiar – Jumlah iklan partai politik pada periode 16 September 2013 – 15 Januari 2014. 
Iklan Partai Demokrat terbanyak dengan jumlah 65 kali tayangan, PAN 28 kali tayangan, 
Gerindra 4 kali tayangan dan PDI Perjuangan 1 kali tayangan. 

 

Keseluruhan Stasiun Televisi - Secara keseluruhan televisi yang pemiliknya terafiliasi 
dengan partai politik tertentu cenderung memasang iklan parpol di kelompok medianya 
saja dengan jumlah yang massif baik pada tayangan full time dan prime time. Ini terlihat dari 
sebaran iklan Partai Hanura yang hanya terdapat di MNC Group (RCTI, Global TV,dan MNC 
TV), sebagaimana diketahui Hary Tanoesoedibjo pemilik ketiga stasiun televisi ini adalah 
juga Cawapres Partai Hanura. Iklan Partai Nasdem hanya tersebar di Metro TV yang 
dimiliki oleh Surya Paloh yang juga Ketua Umum Partai Nasdem, dan iklan Partai Golkar di 
TV One dan ANTV yang dimiliki Aburizal Bakrie, Ketua Umum Partai Golkar. Untuk partai 
politik yang tidak memiliki afiliasi dengan pemilik televisi, kami menemukan iklan PAN, 
Gerindra, PDI Perjuangan, PKPI, dan Demokrat tersebar di 10 stasiun televisi yang diamati 
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dengan jumlah yang jauh lebih sedikit dibandingkan partai yang memiliki afiliasi dengan 
pemilik stasiun televisi.  
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A.3.2  Pemberitaan Partai Politik di 10 Stasiun Televisi 

RCTI – Jumlah pemberitaan partai politik pada periode 16 September 2013 – 15 Januari 
2014. Pemberitaan Partai Demokrat terbanyak dengan jumlah 19 kali tayangan, Hanura 16 
kali tayangan, Golkar 9 kali tayangan, PDI Perjuangan 5 kali tayangan, PKB, Nasdem dan 
PBB 2 kali tayangan dan PKPI 1 kali tayangan. 
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Global TV – Jumlah pemberitaan partai politik pada periode 16 September 2013 – 15 
Januari 2014. Pemberitaan Partai Hanura  terbanyak dengan jumlah 27 kali tayangan, 
Demokrat dan Golkar 5 kali tayangan, PKPI 4 kali tayangan, PDI Perjuangan 2 kali tayangan, 
PKB, PKS dan PBB masing-masing 1 kali tayangan pemberitaan 
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MNC TV – Jumlah pemberitaan partai politik pada periode 16 September 2013 – 15 Januari 
2014. Pemberitaan Partai Hanura  terbanyak dengan jumlah 14 kali tayangan, Demokrat 4 
kali tayangan, PKB 2 kali tayangan, Golkar, Nasdem dan PKS masing-masing 1 kali 
tayangan. 
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ANTV – Jumlah pemberitaan partai politik pada periode 16 September 2013 – 15 Januari 
2014. Pemberitaan Partai Golkar terbanyak dengan jumlah 17 kali tayangan, PDI 
Perjuangan, Nasdem dan Gerindra 5 kali tayangan, PKS, Demokrat, PBB dan PKPI 4 kali 
tayangan, PKB, PAN, PPP, dan Hanura masing-masing 3 kali tayangan. 
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TV One – Jumlah pemberitaan partai politik pada periode 16 September 2013 – 15 Januari 
2014. Pemberitaan Partai Demokrat terbanyak dengan jumlah 111 kali tayangan, Golkar 86 
kali tayangan, PDI Perjuangan 59 kali tayangan, PKB 41 kali tayangan, PKS 36 kali tayangan, 
PAN 32 kali tayangan, Hanura 30 kali tayangan, PPP dan Gerindra 27 kali tayangan, PBB 22 
kali tayangan, Nasdem 21 kali tayangan dan PKPI 2 kali tayangan. 
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Metro TV – Jumlah pemberitaan partai politik pada periode 16 September 2013 – 15 Januari 
2014. Pemberitaan Partai Demokrat terbanyak dengan jumlah 168 kali tayangan, PDI 
Perjuangan 166 kali tayangan, Nasdem 50 kali tayangan, PKS 41 kali tayangan, Golkar 39 
kali tayangan, Gerindra 38 kali tayangan, PKB 35 kalictayangan, PAN 25 kali tayangan, 
Hanura 24 kali tayangan, PPP 19 kali tayangan, PKPI 15 kali tayangan dan PBB 6 kali 
tayangan. 
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Trans 7 – Jumlah pemberitaan partai politik pada periode 16 September 2013 – 15 Januari 
2014. Pemberitaan Partai Golkar terbanyak dengan jumlah 6 kali tayangan, Demokrat 4 kali 
tayangan, PAN 3 kali tayangan, Hanura dan PDI Perjuangan masing-masing 1 kali tayangan. 
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Trans TV – Jumlah pemberitaan partai politik pada periode 16 September 2013 – 15 Januari 
2014. Pemberitaan PDI Perjuangan terbanyak dengan jumlah 6 kali tayangan, Demokrat 3 
kali tayangan, dan Golkar 1 kali tayangan. 
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SCTV – Jumlah pemberitaan partai politik pada periode 16 September 2013 – 15 Januari 
2014. Pemberitaan PDI Perjuangan terbanyak dengan jumlah 10 kali tayangan, Demokrat 
dan Golkar 7  kali tayangan, Gerindra, PAN, PKPI dan PBB masing-masing 1 kali tayangan. 
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Indosiar – Jumlah pemberitaan partai politik pada periode 16 September 2013 – 15 Januari 
2014. Pemberitaan PDI Perjuangan terbanyak dengan jumlah 7 kali tayangan, PBB 2 kali 
tayangan, dan  PKB 1 kali tayangan. 
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A.3.3  Pemberitaan Narasumber di 10 Stasiun Televisi 

RCTI – Jumlah pemberitaan narasumber pada periode 16 September 2013 – 15 Januari 2014. 
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Global TV – Jumlah pemberitaan narasumber pada periode 16 September 2013 – 15 Januari 
2014. 
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MNC TV – Jumlah pemberitaan narasumber pada periode 16 September 2013 – 15 Januari 
2014. 
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ANTV – Jumlah pemberitaan narasumber pada periode 16 September 2013 – 15 Januari 
2014. 
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TV One – Jumlah pemberitaan narasumber pada periode 16 September 2013 – 15 Januari 
2014. 
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Metro TV – Jumlah pemberitaan narasumber pada periode 16 September 2013 – 15 Januari 
2014. 
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Trans 7 – Jumlah pemberitaan narasumber pada periode 16 September 2013 – 15 Januari 
2014. 
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Trans TV – Jumlah pemberitaan narasumber pada periode 16 September 2013 – 15 Januari 
2014. 
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SCTV – Jumlah pemberitaan narasumber pada periode 16 September 2013 – 15 Januari 
2014. 
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Indosiar – Jumlah pemberitaan narasumber pada periode 16 September 2013 – 15 Januari 
2014. 
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merupakan organisasi konsultasi berbasis penelitian yang bergerak di area ilmu pengetahuan, teknologi,
inovasi, dan tata kelola pemerintahan. Keunggulan CIPG – atau Pusat Inovasi Tata kelola dan Kebijakan
terletak pada keakuratan dan kecermatan proses penelitian, serta pada kedekatan aktivitas kami dengan
para pemangku kepentingan dan masyarakat yang dibangun melalui partisipasi dan keterlibatan dalam
setiap kegiatan kami. CIPG mempunyai aktivitas yang intensif di bidang penelitan, konsultansi, dan
pembangunan kapasitas, terutama untuk masyarakat sipil.

adalah organisasi pemberi hibah yang bekerja untuk mempromosikan masyarakat terbuka, dengan
berperan aktif menguatkan masyarakat sipil di Indonesia. Yayasan yang didirikan pada akhir tahun 2000
ini terus mempertajam fokusnya untuk mengawal proses demokrasi di Indonesia. Setelah mendorong
transisi demokrasi dan konsolidasi demokrasi di tahun-tahun sebelumnya, sejak tahun 2012 Tifa
berdedikasi memajukan demokrasi yang berkualitas di Indonesia.
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