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BAB IV 

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

4.1 Jokowi dan Media Komunikasi Politik 

Ir. H. Joko Widodo, atau lebih akrab dengan sapaan Jokowi adalah Presiden 

ke tujuh Republik Indonesia kelahiran Surakarta, 21 juni 1961. Jokowi dikaruniai 

tiga orang anak bersama Ny. Hj. Iriana antara lain : Gibran Rakabuming Raka, 

Kahiyang Ayu dan Kaesang Pangarep. Sebelum menjadi presiden, Jokowi pada 

tahun 2005 menjadi walikota Solo. Dalam masa jabatannya kota Solo mempunyai 

banyak prestasi yang diraih, salah satunya yaitu Solo menjadi kota dengan Tata 

Ruang Terbaik ke-2 di Indonesia. Dengan banyaknya prestasi tersebut, Jokowi di 

calonkan menjadi gubernur Jakarta pada tahun 2012. Dan akhirnya beliau terpilih 

menjadi wali kota Jakarta periode 2012-2017. Saat menjadi gubernur Jokowi sangat 

ramai diperbincangkan,  bahkan tak sedikit pula media yang membuat berita khusus 

mengenai Jokowi dan menjadi berita nasional. Dengan popularitas yang semakin 

meningkat tersebut, masyarakat berharap Jokowi untuk maju sebagai presiden. Dan 

Jokowipun resmi menjadi calon Presiden dari partai PDI-P.Tanggal 20 Oktober 

2014, Jokowi resmi di lantik sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2014-

2019 (Damayanti : 2014). 

4.1.1 YouTube sebagai Media Komunikasi Politik Jokowi 

Dalam melakukan komunikasi politiknya Jokowi saat ini aktif 

menggunakan media sosial YouTube. Sebelum menggunakan YouTube 

Jokowi menggunakan media sosial lain berbasis micriblog, yaitu Facebook, 
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Twitter dan Instagram. YouTube  Jokowi terdaftar dengan channel Presiden 

Joko Widodo sejak 6 Mei 2015. Menurut situs data statistik SosialBlade 

(2017), channel YouTube Jokowi berada di grade B-. Pertanggal 3 Januari 

2017 sudah terdapat 286 upload-an dengan jumlah viewers sebanyak 

19,855,560 kali, serta 457,94 Subcribers dengan rata-rata 867 subcribers 

baru perharinya. 

YouTube channel Presiden Joko Widodo menampilkan video dengan 

berbagai macam tema maupun pendapat pesan kepada masyarakat 

Indonesia,  di channel YouTube tersebut terdapat delapan playlist atau 

pengelompokan video yaitu :   

1). Arah berjumlah 20 Video,  

2). Kabar kerja, 8 Video, 

3). #JKWVLOG 20 Video, 

4). Sudut Lain 10 Video,  

5). #KarnavalDanauToba 1 video, 

6). Upacara360 4 video, 

7). Intenational 5 video,  

8). Blusukan 7 video. 

Selain video yang terdapat di playlist, ada 211 video lain di channel 

YouTube Jokowi tersebut, dimana video-video tersebut berisikan konten 

seperti live streaming kirab istana, temu masyarakat Indonesia di Singapura 

dan video-video lain tentang situasi rapat dan beberapa program kerja 
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lainnya. Dari video yang di upload durasi video rata-rata tidak lebih dari 

lima menit. 

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian merupakan 

beberapa video yang ada di playlist #JKWVLOG channel YouTube Joko 

Widodo. #JKWVLOG merupakan hastag atau judul yang selalu di 

munculkan di vlog Jokowi, pertanggal 3 Januari 2018 sudah ada  20 video 

vlog yang di upload, tidak hanya program kerja yang ditampilkan tetapi juga 

kegiatan lain yang dilakukan Jokowi diluar kegiatan kepresidenan.  

Vlog pertama Jokowi adalah vlog olahraga memanah bersama 

anaknya Kaesang, video tesebut di upload pada tanggal 26 September 2016. 

Pada awalnya sepertinya vlog ini bukalah hal yang cukup diminati sebagai 

sarana komunikasi Jokowi, hal ini dapat dilihat dari jarak upload-an video 

selanjutnya yang terpaut waktu yang cukup lama yaitu pada tanggal 4 

Februari 2017 vlognya tentang menonton Piala Presiden 2017. Sepanjang 

tahun 2017 Jokowi terbilang rajin meng-upload vlog baru setiap bulannya, 

ada sekitar satu sampai tiga video, walaupun ada kalanya seperti di bulan 

Mei,  Agustus dan November tidak ada video vlog baru yang di upload, 

dibulan-bulan tersebut pula subcribers channel YouTube Jokowi 

mengalami penurunan subscribers, dapat dilihat dari data statistic berikut : 
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Diagram 4.1 Pertumbuhan jumlah subscriber channel YouTube Presiden Joko 

Widodo Juni 2016 sampai Desember 2017 (Socialblade, 2017) 

Dari diagram tersebut dapat dilihat peningkatan subscriber ter-pesat 

terjadi  di bulan Maret setelah munculnya video Presiden Jokowi bersama 

Raja Salman, yaitu mencapai 120,74K subscribers. Dapat dilihat pula dari 

diagram tersebut pertumbuhan subribers Jokowi sebelum adanya Vlog tidak 

terjadi peningkatan yang signifikan yaitu dari bulan Juni 2016 sampai vlog 

keduanya mucul tanggal 4 Februari  2017. 

Video-video yang berada dalam channel YouTube ini bukalah hasil 

dari kreasi Jokowi langsung. Dibalik video-video tersebut ada tim 

Komunikasi Jokowi dan Biro Pers, Media dan Informasi di sekretariatan 

Presiden yang membuatnya (Sandy, 2017).Tim komunikasi ini dibuat sejak 

tahun 2015 guna menjawab permasalah yang ada, dimana tim komunikasi 

ini difungsikan sebagai sarana untuk memantu komunikasi publik Presiden 

Joko Widodo, fungsi lainnya yaitu  sebagai sarana komunikasi yang efektif. 

Tim komunikasi ini pada dibentuknya terdiri dari dua staf khusus presiden, 

Teten Masduki dan Sukardi Rinakit, setelah itu pada Januari 2016 Jokowi 

menunjuk Johan Budi SP sebagi salah satu bagian dari tim komunikasi yang 

ada, mereka mengatakan bahwa tugas mereka adalah untuk melakukan 



40 
 

update berita terkini dan isu-isu strategis harian yang menjadi isu publik dan 

keprihatinan bersama (Armenia, 2015). 


