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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Tahun 2016 merupakan tahun yang  fenomenal  dimana warga indonesia 

khususnya telah banyak belajar dan menerapkan budaya berpolitik yang 

demokratis. Kenyataan bahwa media – media konveksional dan elektronik seperti 

cetak, televisi dan radio saat ini juga dimiliki oleh para pengusaha yang sekaligus 

sebagai politisi membuat masyarakat mulai khawatir kepercayaanya akan 

disalahgunakan oleh para pemilik media demi kepentingan tertentu, Munculnya 

banyak varian media sosial menjadi alternatif lain dan sarana mudah masyarakat 

untuk mengikuti perkembangan berita serta berpartisipasi dan mengkritisi proses 

politik di indonesia, sebenarnya budaya kritis politik masyarakat lewat media 

sosial sudah dapat dilihat sejak dua tahun kebelakang seperti pada kasus Pemilu 

2014 Jokowi vs Prabowo dimana masyarakat sangat antusias mengikuti 

perkembanganya lewat  berbagai forum di sosial media dan juga bagaimana 

terpilihnya Ridwan Kamil menjadi Walikota Bandung yang sebagian besar 

masanya digerakan oleh motor media sosial.  

“Teman Ahok” merupaka pendukung Basuki Tjahaja Purnama sebagai 

tokoh yang juga dikenal kontoversional dalam kebijakan dan sikapnya, pada 

kemunculanya Teman Ahok yang dikenal sebagai gerakan dari masyarakat sipil 
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mampu menjadi pesaing eksistensi sebuah partai politik dalam sebuah proses 

menuju pemilihan umum, fenomena kekuatan Teman Ahok tersebut menjadi 

perbincangan hangat di berbagai portal media online seperti pada sebuah rilisan 

pemberitaan oleh detik.com pada 20 Juni 2016 yang lalu, dalam isi pemberitaan 

tersebut membahas mengenai peta kekuatan dan kemungkinan Teman Ahok 

dalam persaingan dalam pilkada DKI 2017 dengan tajuk “Melihat Fenomena 

Kekuatan Masyarakat Sipil Lewat Teman Ahok”1.  

Tujuan utama Teman Ahok adalah untuk mengawal seluruh kebijakan 

Ahok agar tidak disalah pahami oleh masyarakat akibat biasnya pemberitaan. 

Awal mula gerakan Teman Ahok bermula dari besarnya animo dan dukungan 

warga Jakarta mendukung Gubernur DKI Jakarta periode 2012-2017 Basuki 

Tjahaja Purnama pasca perseteruanya melawan DPRD yang dikenal sebagai aksi 

melawan Begal APBD ditambah pada waktu yang sama juga Ahok memutuskan 

untuk keluar dari partai Gerindra yang sebelumnya telah mengusungnya. 

Besarnya dukungan dan dorongan masyarakat pada saat itu membuat Ahok 

memutuskan untuk mendeklarasikan maju sebagai calon perseorangan pada 

pilihan Gubernur DKI 2017 mendatang, tidak adanya partai politik yang 

mengusung tidak menyurutkan simpatisanya untuk mendukung Ahok mereka 

malah membentuk sebuah perkumpulan yang diresmikan bernama Teman Ahok 

yang dikampanyekan lewat media sosial pada awalnya dan lalu diteruskan 

menjadi gerakan nyata turun langsung masyarakat. Tidak tanggung tanggung 

                                                           
1
 Herianto Batubara,”Melihat Fenomena Kekuatan Masyarakat Sipil Lewat Teman Ahok”, Detik, 

diakses dari :  https://news.detik.com/berita/3237647/melihat-fenomena-kekuatan-masyarakat-
sipil-lewat-teman-ahok pada tanggal 1 Agustus 2016, 19.48 
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Teman Ahok yang digawangi oleh sekelompok anak muda ini menargetkan satu 

juta KTP warga DKI Jakarta sebagai tiket Ahok maju ke Pilkada 2017. 

Teman Ahok sangat gencar melakukan kampanye sosialisi  lewat  media 

sosial salah satu contonya yang paling mencolok terlihat pada media sosial 

Twiiter tercatat hingga saat ini sudah lebih dari 97.000 orang telah mengikuti 

akun @temanahok dan sudah ada lebih dari  20.000  tweet yang telah diposting.  

Dengan jumlah follower yang terhitung besar, hal ini mempermudah Teman Ahok 

untuk menjadi komunikator politik dan menyampaikan pesan - pesan persuasif 

politik kemasyarakat luas secara cepat dan efektif terutama kepada kalangan muda 

(para pemilih pemula) serta netizen aktif di media sosial twitter, Persuasif 

Communication merupakan tindakan mengubah sikap dan perilaku orang dengan 

menggunakan kata – kata lisan dan tertulis, Menanamkan opini baru, serta usaha 

yang disadari untuk mengubah sikap, kepercayaan atau perilaku orang lewat 

transmisi pesan2 sedangakan komunikator politik adalah siapapun yang dalam 

sistem politik dan memainkan peran sosial yang utama, terutama dalam proses 

opini publik3. Akun @temanahok selain digunakan sebagai kampanye dan 

sosialisai kepada masyarakat, juga memposting informasi (Informative 

Communication) dan issue terkait pencalonan Ahok  seperti event yang akan 

datang, pemberitaan, jumlah pendapatan dukungan, dan opini opini publik  terkait 

Ahok. 

                                                           
2 Nimmo.1989, Komunikasi Politik (Komunikasi, Pesan, Media). Bandung : Remaja Rosdakarya Hal 119 

3
 Ibid., Hal 29 
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 Dalam perjalanan politiknya Teman Ahok dan Ahok kerab kali diterpa 

isu-isu negatif, tuduhan, fitnah serta pencekalan oleh bias pemberitaan media, 

Contohnya isue KTP palsu dan dukungan Ahok hingga kasus – kasus yang 

menerpa Ahok sendiri, Salah satu kasus yang paling menyorot perhatian banyak 

media dan netizen berawal dari mencuatnya berita adanya indikasi kasus pidana 

korupsi (Suap dalam Raperda Reklamasi) dalam Mega Proyek Reklamasi Teluk 

Jakarta yang mecatut keterlibatan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama selaku 

penerbit izin pelaksanaan reklamasi, kasus ini berawal dari Pada 31 Maret 2016 

terjadi Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK terhadap M.Sanusi (angoota 

DPRD DKI Jakarta) disusul penetapan tersangka terhadap Ariesman Widjadja 

Presiden Direktur Agung Podomoro Land selaku holding grup PT. Muara Wisesa 

pemegang Izin Reklamasi Pulau G. Hal ini berbuntut kepada pemeriksaan 

lanjutan oleh KPK yang melibatkan Ahok pada 10 Mei 2016, pemanggilan KPK 

atas Ahok ini menimbulkan polimik di masyaraktat yang menduga Ahok juga 

terlibat dalam kontroversi kasus suap raperda reklamasi tersebut. hal ini 

disebabkan karena Ahok yang dianggap pro reklamasi dan sebelumnya telah 

mengesahkan izin pelaksaanan reklamasi Pulau G4.  

 

 

                                                           
4
Wisnu Nugroho, “Pak Ahok Untuk Siapa Reklamasi Pantai Jakarta”, Kompas, diakses melalui 

http://megapolitan.kompas.com/read/2016/04/04/06573251/Pak.Ahok.untuk.Siapa.Reklamasi.P
antai.Jakarta, Pada 1 agustus 2016. 
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Gambar 1 : Berita Tanggapan Ahok Mengenai munculnya isue reklamasi di sebuah 
portal berita online  tertanggal 4 April 2016 (Suber : 
httpnews.detik.comberita3179195ahok-setelah-isu-rs-sumber-waras-gagal-isu-
reklamasi-mau-hantam-saya) 

Gambar 2 :  Berita pemeriksaan pertama Ahok oleh KPK Dalam kasus raperda 
Reklamasi di sebuah portal berita online tertanggal 10 Mei 2016 ( Sumber : 
httpnews.detik.comberita3206481periksa-ahok-soal-suap-raperda-reklamasi-ini-
yang-akan-digali-kpk ) 
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Munculnya isue keterlibatan Ahok dalam kontroversi Raperda Mega 

Proyek Reklamasi Teluk Jakarta yang secara tidak langsung berpontensi 

mempengaruhi elektabilitas Ahok dalam Pilkada DKI 2017 hal ini membuat 

Teman Ahok ikut berperan aktif  menanggapi perkembangan kasus tersebut 

terutama di sosial media, Lewat Akun Twitter @temanahok Teman Ahok banyak 

berkicau melakukan klarifikasi dan menanggapi isu pemberitaan terkait serta 

menjabarkan fakta fakta yang terbias oleh pemberitaan media. Apa yang 

dilakukan akun @temanahok bisa dikatagorikan sebagai usaha mengontrol 

pendapat masyarakat  yang berkembang di tengah isue terkait Ahok.     

Dalam kajian komunikasi politik yang awalnya berakar pada ilmu politik 

dikatakan bahwa bahwa setiap opini merefleksikan organisasi yang kompleks 

yang terdiri atas tiga komponen yaitu  kepercayaan, nilai dan pengharapan. Maka 

setiap opini adalah yang berkaitan dengan; (1) kepercayaan, nilai dan pengharapan 

yang dikemukakan oleh perseorangan di depan umum dengan, (2) kebijakan yang 

dibuat oleh pejabat terpilih (dalam konteks ini pejabat adalah Teman Ahok) dalam 

mengatur perbuatan sosial dalam situasi konflik yaitu dalam politik5. Dengan 

demikian merujuk dari teori yang dikemukan Nimmo, jika kita amati lewat contoh 

postingan pada gambar 3 dibawah, apa yang dilakukan Teman Ahok lewat sosial 

medianya dapat dikatakan secara tersirat mempunyai sifat tujuan pesan yang 

purposif (bertujuan) dan intensional (disengaja), (1) berusaha mengubah dan 

mempertahankan pandangan masyarakat tentang Ahok (kepercayaan) pasca 

meluapnya issu baru (keterlibatanya Ahok dalam kasus Raperda Reklamasi) 

                                                           
5
 Nimmo.1989,Komunikasi Politik (Komunikasi, Pesan, Media). Bandung : Remaja Rosdakarya Hal 12 
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dengan mengklarifikasi pemberitaan media lewat fakta – fakta dan data, (2) 

berusa mengubah penilaian (nilai) masyarakat tentang pemberitaan media bahwa 

pemberitaan tersebut masih merupakan rumor. (3) bebicara tentang keadilan dan 

fitnah dan bias pemberitaan media dengan untuk mengharap (pengharapan) 

empati dari publik. Dalam segi isi pesan yang demikian disampaikan akun 

@Temanahok, maka kita dapat artikan sebagai pesan yang sarat akan proses 

pengkomunikasian politik.. 

 

 

 

 

 

 

Dilihat dari contoh gambar 3 serta usaha akun Twitter @temanahok dalam 

upaya membendung terpaan pemberitaan terkait Ahok. Menurut pengamatan awal 

yang dilakukan peneliti dengan melihat dari terstrukturnya organisasi dan 

pergerakan Teman Ahok serta pesan - pesan yang disampaikanya, Maka 

terindikasi akun Twitter @temanahok melakukan praktik rethoris dimana 

Retorika sendiri secara spesifik dapat didefinisikan sebagai seni membangun 

Gambar 3 : Contoh tweet dan Retweet Akun Twitter @temanahok dalam menanggapi pemberitaan 
media terkait kasus Ahok dan reklamasi tertanggal  20 Juni 2016 (kiri) dan 2 juni 2016 (kanan). (Sumber : 
https://twitter.com/temanAhok ) 
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argumentasi dan seni berbicara melalui transmisi pesan, retorika sendiri juga 

mencakup proses untuk menyamakan ide dengan orang dan menyesuaikan orang 

dengan ide melalui berbagai macam pesan6, oleh sebab itu kecenderungan 

pengelolaan jenis pesan politik ke dalam ruang publik ini menjadi menarik untuk 

diteliti. Peneliti bermaksud melakukan penelitian yang bertujuan mengetahui apa 

saja kecenderungan jenis-jenis pesan komunikasi politik Teman Ahok di dalam 

mengelola pesan dalam rangka mendukung dan menjaga elektabilitas Ahok dalam 

bursa Pilkada DKI 2017 mendatang di tengah issue yang beredar. Lewat 

penelitian ini peneliti akan berusaha menjabarkan secara kuantitatif deskriptif 

pesan pesan @temanahok di media sosial Twitter.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6
 Morissan.2013,Teori Komunikasi ; Individu Hingga Massa. Jakarta : Kencana prenada Media Grup. Hal 62 
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B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti merumuskan masalah sebagai berikut 

; 

1. Apa saja jenis-jenis kecenderungan pesan komunikasi politik yang 

muncul pada media sosial Teman Ahok (@temanahok) dalam mengelola 

terpaan issue terkait Ahok? 

2. Seberapa besar kecenderungan jenis-jenis pesan komunikasi politik yang 

muncul pada media sosial Teman Ahok (@temanahok) dalam mengelola 

terpaan issue terkait Ahok? 

 

C. Tujuan penelitian  

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui apa saja dan jumlah frekuensi 

kemunculan kecenderungan jenis-jenis pesan komunikasi politik dalam 

pengelolaan isu lewat postingan Twitter @temanahok yang terkait dengan kasus 

Ahok dan reklamasi. 
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D. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan konrtribusi yang bermanfaat bagi 

ilmu komunikasi khususnya digunakan sebagai bahan pemikiran praktisi dalam 

pengembangan ilmu komunikasi berkaitan dengan pesan politik. 

2. Manfaat Praktis 

Dapat menjadi referensi bacaan untuk para komunikator politik dalam melakukan 

usaha pengelolaan pesan politik, juga agar komunikator politik dapat melakukan 

perencanaan pesan politik yang sesuai akan kebutuhanya terutama dalam 

menghadapi terpaan isue media.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 


