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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Di era reformasi seperti saat ini dimana kebebasan berbicara bukan hal 

yang sulit lagi di dapat, setiap orang di negeri ini bebas menyuarakan apa yang 

ada di pikirannya tanpa harus takut terhadap penguasa. Banyak kita temui aksi 

demonstrasi berisi orasi-orasi yang menuntut kesejahteraan dan keadilan biasanya 

orasi tersebut dipimpin oleh seseorang atau sekelompok orang, mereka yang 

menjadi orator biasanya dipilih karena memiliki kemampuan berbicara yang 

sangat baik, orator tersebut dianggap sebagai juru bicara yang mewakili 

sekelompok orang. 

 Kemampuan berbicara mutlak dimiliki oleh setiap orang karena dengan 

memiliki hal tersebut, maka akan lebih mudah untuk menyampaikan apa yang ada 

dipikiran, kemampuan berbicara menjadi modal awal seseorang untuk dapat lebih 

mudah berinteraksi dengan orang lain. Kemampuan berbicara dikenal dengan 

sebutan retorika atau seni berbicara, setiap orang yang menguasai retorika akan 

dengan mudah mempengaruhi pikiran dan menaklukan hati orang lain.  

 Retorika sendiri memiliki pengertian seni untuk berbicara baik, yang 

dicapai berdasarkan bakat alam (talenta) dan keterampilan teknis, kesenian 

berbicara ini bukan hanya berarti berbicara lancar tanpa jalan pikiran yang jelas 

dan tanpa isi, melainkan suatu kemampuan untuk berbicara dan berpidato secara 

singkat dan jelas padat dan mengesankan1. Retorika yang merupakan seni 

                                                        
1 Dori Wuwur Hendrikus, Retorika (Yogyakarta : Kanisius, 2009) h.14 
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berbicara yang baik di depan umum ini sebenarnya dapat dipelajari, dengan cara 

mempelajari teknik berbicara dan terus menerus berlatih, sehingga akhirnya kita 

mampu menguasai keterampilan retorika. 

 Dewasa ini kemampuan retorika menjadi senjata utama bagi seorang elite 

politik dalam mempertahankan kekuasaannya, jika seorang mampu menguasai 

tekhnik retorika dengan baik, maka sangat mudah bagi orang tersebut untuk 

mempengaruhi khalayak. Retorika juga digunakan oleh seorang presiden sebagai 

alat untuk mempertahankan kekuasaannya dengan mampu mengusai ilmu retorika 

yang baik, pemimpin negeri ini mampu mempertahankan tampuk kekuasaan nya 

hingga beberapa periode, saat berpidato hal yang harus diperhatikan selain cara 

penyampain juga terkait mengenai hal yang ingin disampaikan, apakah mampu 

tersampaikan dengan baik kepada khalayak, seorang komunikator harus 

memperhatikan mengenai makna pesan yang ingin disampaikan kepada khalayak, 

karena akan sangat percuma jika komunikator memilki kemampuan retorika yang 

sangat baik namun terkait mengenai makna pesan yang tidak mampu 

tersampaikan kepada khalayak, mengingat sebuah pidato juga harus 

memperhatikan pemilihan kata dalam pidato apakah dapat dipahami oleh seluruh 

khalayak dari berbagai strata pendidikan atau tidak. 

 Retorika dan pidato merupakan dua hal yang saling berkaitan karena 

kedua hal ini menjadi senjata bagi seorang elite politik untuk menghimpun 

dukungan massa, retorika dan pidato menjadi bagian wajib dalam setiap kegiatan 

kampanye bahkan ketika seseorang tersebut telah terpilih sebagai pemimpin di 

negeri ini pun, retorika dan pidato menjadi alat untuk mempertahankan 

kekuasaannya. 
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 Retorika digunakan untuk menyampaikan sebuah pidato, pidato menjadi 

sangat penting bagi seorang pemimpin, jika sebuah pidato disampaikan dengan 

cara yang monoton dan tidak menarik, tentunya khalayak akan cepat bosan dan 

pesan yang ingin disampaikan tersebut tidak akan sampai tepat sasaran. 

Sangat penting bagi seorang pemimpin terutama seorang presiden untuk 

dapat memahami ilmu retorika karena retorika tersebut akan menjadi alat untuk 

mencapai kekuasaan serta mempertahankan kekuasaan, selama puluhan tahun 

sejak kemerdekaan negeri ini silih berganti tampuk kekuasaan di Indonesia 

dipegang oleh orang-orang yang menguasai retorika, dengan ciri khas retorika 

maupun isi pidato yang berbeda setiap tokoh pemimpin negeri ini, namun tetap 

memiliki satu tujuan yang sama bahwa setiap pidato kenegaraan yang dibacakan 

oleh presiden bertujuan untuk menciptakan sebuah opini positif dari masyarakat 

Indonesia. 

Pidato kenegaraan menjadi sebuah bagian yang paling penting dalam 

sederet rangkaian kegiatan HUT RI, pidato kenegaraan merupakan jenis pidato 

manuskrip yaitu pidato naskah dimana seorang juru pidato atau komunikator 

membacakan naskah pidato dari awal sampai akhir, jenis pidato manuskrip 

dipakai oleh tokoh nasional karena kesalahan kata sedikit saja bisa menimbulkan 

kekacauan.2 

Pidato kenegaraan juga bertujuan politis, umumnya pidato politis bukan 

untuk mengajari sesuatu tetapi untuk mempengaruhi dan meyakinkan khalayak 

yang menjadi pendengar pidato tersebut, seorang presiden yang membacakan 

                                                        
2 Jalaluddin Rakhmat, Retorika Modern (Bandung: Remaja Rosdakarya,2012) h.17 
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pidato kenegaraan, haruslah seseorang yang menguasai psikologi massa, 

mengusai teknik retorika yang baik dan memiliki penampilan yang meyakinkan 

dan memberikan kesan pasti agar khalayak percaya terhadap apa yang 

disampaikan. 

Pidato kenegaraan diharapkan mampu memberikan pengaruh yang besar 

bagi masa kepemimpinan presiden, karena pidato kenegaraan berisi penjabaran 

detail mengenai prestasi maupun kendala yang telah dilalui oleh satu masa 

kepemimpinan, pidato kenegaraan dibacakan secara rutin setiap tahun nya agar 

rakyat Indonesia tahu sejauh mana pemimpin negeri ini memberikan dampak bagi 

kehidupan rakyat di negeri ini. 

Berbicara mengenai pentingnya sebuah pidato kenegaraan bagi seorang 

presiden karena pidato kenegaraan ini merupakan parameter kesuksesan atau 

kegagalan masa kepemimpinan presiden, dikemas dengan bahasa yang tepat dan 

disampaikan dengan teknik retorika yang baik, maka seorang pemimpin akan 

mendapatkan dukungan yang positif dari masyarakat. 

Pidato kenegaraan memang tidak dibuat secara langsung oleh seorang 

presiden, biasanya dalam proses penyusunan pidato tersebut presiden di bantu 

oleh para staf ahli namun presiden selaku konseptor dari pidato kenegaraan tetap 

memiliki posisi penting sebagai pencetus ide, sebuah teks pidato tidak mungkin 

bisa dibacakan dihadapan khalayak jika tanpa persetujuan presiden.  

Pemilihan kata dalam pidato kenegaraan juga tidak kalah pentingnya 

selain isi pidato dan teknik retorika, rangkaian kata yang di bahasakan oleh 

seorang presiden dalam penyampaian teks pidato juga membawa dampak bagi 
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citra seorang presiden sendiri, jika salah dalam pemilihan kata atau pun saat 

membacakan nya maka kepercayaan masyarakat terhadap presiden akan menurun 

atau berkurang, karena bahasa bisa digunakan untuk mempengaruhi/mengubah 

ideologi sehingga bisa mempengaruhi cara pikir orang, akan tetapi argumen yang 

lebih ekstrim  menyatakan bahwa bahasa bisa digunakan tidak hanya untuk 

mempengaruhi tapi bahkan untuk mengendalikan pikiran orang3. 

Pidato, retorika, dan bahasa ketiganya saling berkaitan dalam dunia 

politik, ketiganya merupakan alat untuk menghimpun kekuasaan. Oleh sebab itu 

pidato kenegaraan menjadi sangat penting karena pidato kenegaraan menjadi 

penentu kearah mana negeri ini akan dibawa oleh pemimpin, dalam pidato 

kenegaraan itu juga seorang presiden mengukuhkan dirinya atas prestasi yang 

telah dicapai, tidak hanya berbicara masalah prestasi tetapi juga menjelaskan 

kendala yang dihadapi, cita-cita yang ingin dicapai dan pembentukan citra diri 

seorang presiden. 

 Melalui naskah pidato kenegaraan ini seorang presiden ingin 

menyampaikan kepada rakyatnya bahwa sebagai seorang pemimpin yang dipilih 

rakyat secara langsung, pilihan rakyat tersebut bukan sebuah kesalahan, melalui 

makna-makna pesan yang tersampaikan pemikirian dan opini seperti apa yang 

ingin diciptakan SBY di akhir-akhir masa kepemimpinan.    

Dari berbagai alasan dan penjelasan mengenai pidato kenegaraan itulah, 

maka tercetus ide dari peneliti untuk mengkaji tema tentang analisis wacana teks 

pidato kenegaraan Susilo Bambang Yudhoyono selaku presiden RI sejak tahun 

                                                        
3 Linda Thomas dan Shan Wareing, Bahasa, Masyarakat dan Kekuasaan, diterjemahkan Sunoto, 
Gatot Susanto dkk, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2007) h. 57 
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2004-2014 dengan fokus penelitian terhadap isu-isu pertumbuhan ekonomi 

Indonesia selama kurun waktu lima tahun terhitung sejak tahun 2009-2013 yang 

disampaikan setiap tanggal  16 Agustus. Pidato kenegaraan tersebut disampaikan 

di hadapan seluruh anggota DPR/MPR RI dan disiarkan kepada seluruh rakyat 

Indonesia melalui siaran langsung (live report) dari gedung DPR/MPR RI dan 

ditayangkan di seluruh stasiun televisi swasta maupun televisi nasional serta teks 

tersebut di share melalui website resmi kepresidenan www.presidenri.go.id .  
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1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti dapat merumuskan satu 

permasalahan,yaitu bagaimana konstruksi dari makna pesan yang ingin 

disampaikan oleh presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait isu perkembangan 

ekonomi di Indonesia dalam kurun waktu 5 tahun terhitung sejak periode 2009-

2013 yang diwacanakan melalui teks pidato kenegaraan yang dibacakan pada saat 

sidang bersama MPR/DPR setiap tanggal 16 Agustus  

1.3 Tujuan Penelitian 

 Dengan mengacu pada latar belakang dan rumusan masalah diatas maka 

tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konstruksi dari makna pesan yang 

diwacanakan dalam teks pidato kenegaraan pesiden Susilo Bambang Yudhoyono 

terkait isu perkembangan ekonomi di Indonesia dalam kurun waktu 5 tahun 

terhitung sejak periode 2009-2013, melalui teks pidato kenegaraan yang 

dibacakan pada saat sidang bersama MPR/DPR setiap tanggal 16 Agustus 

1.4 Manfaat Penelitian 

Terdapat dua manfaat dalam penelitian ini, yaitu manfaat akademis dan manfaat 

praktis 

1.4.1 Manfaat akademis : 

a. Peneliti berharap bahwa hasil penelitian ini dapat digunakan 

sebagai salah satu referensi data tentang analisis wacana dalam 

teks pidato. 
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b. Menjadi salah satu literatur bagi orang yang tertarik untuk 

mempelajari makna pesan yang terkandung dalam sebuah naskah 

pidato. 

1.4.2 Manfaat praktis: 

 Dapat memberikan sebuah informasi dan penjelasan kepada masyarakat 

umumnya maupun mahasiswa ilmu komunikasi khususnya terkait dengan studi 

analisis wacana teks pidato yang disampaikan. Bahwasanya sebuah teks pidato 

terutama yang disampaikan oleh seorang pemimpin memiliki pengaruh begitu 

besar untuk khalayak tentunya terdapat makna pesan bukan hanya sekedar 

rangkaian kata-kata yang dituangkan secara tekstual, namun sebuah pidato berasal 

dari pemikiran dan fakta yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari yang 

dituangkan dalam sebuah naskah dan dibacakan di depan khalayak. 

1.5 Fokus Penelitian 

 Setelah membaca beberapa literatur terkait pengertian wacana itu sendiri, 

analisis wacana kritis, model dari analisis wacana kritis, seni retorika dan literatur 

mengenai komunikasi politik. Dan keterkaitan antara sebuah pidato yang 

disampaikan oleh seorang pemimpin atau komunikator politik yang sudah tentu 

memiliki makna dan pesan yang bertujuan untuk menginformasikan dan juga 

mempengaruhi masyarakat. Fokus penelitian diarahkan pada: 

 Makna pesan dari masalah yang ingin disampaikan oleh presiden Susilo 

Bambang Yudhoyono terkait isu perkembangan di sektor perekonomian di 

Indonesia selama kurun waktu lima tahun terhitung sejak periode 2009-2013 yang 

diwacanakan melalui teks pidato kenegaraan yang dibacakan pada saat sidang 
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bersama MPR/DPR setiap tanggal 16 Agustus yang merupakan bagian dari 

peringatan HUT RI  

1.6 Asumsi Dasar  

 Asumsi dasar saya pada penelitian Analisis Wacana Teks Pidato 

Kenegaraan Presiden Susilo Bambang Yuhoyono di Depan Sidang Bersama 

DPR/MPR periode 2009-2013 bahwa presiden SBY menggunakan retorika yang 

diwujudkan dalam pembacaan naskah teks pidato kenegaraan yang secara rutin 

dibacakan pada saat HUT RI sebagai media untuk mempertahankan dan 

mengukuhkan kekuasaannya sebagai seorang pemimpin karena dalam rangkaian 

teks tersebut tentunya mengandung makna yang secara tersirat ingin disampaikan 

oleh presiden kepada seluruh rakyat Indonesia. 

 Adapun isu yang menjadi fokus dari penelitian ini adalah perkembangan 

ekonomi di Indonesia selama kurun waktu lima tahun, mengingat dalam setiap 

pidato kenegaraan presiden menjabarkan perkembangan positif dalam sektor 

ekonomi, namun sayangnya tidak sesuai dengan fakta yang terjadi masih banyak 

terjadi kesenjangan ekonomi yang cukup jelas terlihat selama periode lima tahun 

kepemimpinannya.   

 

 

 

 

 


