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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pada era globalisasi ini, kehadiran media menjadi bagian paling penting 

dalam kehidupan manusia. Pesatnya perkembangan internet merubah cara 

berkomunikasi  masyarakat sosial. Proses komunikasi tak lagi dibatasi oleh 

jarak, ruang, dan waktu. Komunikasi dapat terjadi dimanapun, kapanpun, 

tanpa perlu bertatap muka. Tak ada lagi batasan-batasan yang sering terjadi 

dalam berkomunikasi karena perbedaan status sosial. Seluruh lapisan 

masyarakat membaur menjadi satu dalam satu wadah yang biasa disebut 

media sosial. 

Seiring dengan perkembangan teknologi, disadari atau tidak kehadiran 

media menjadi semakin beragam. Mulanya komunikasi hanya bisa terjadi satu 

arah, dalam arti masyarakat hanya bisa menikmati suguhan dari sumber 

media. Namun perkembangan teknologi menjadikan masyarakat awam yang 

awalnya hanya bisa menikmati suguhan media, sekarang juga dapat mengisi 

konten dari sumber media yang mereka nikmati. Dunia telah jauh berubah 

setelah media sosial mulai menjadi urat nadi bagi kehidupan masyarakat. 

Kini Indonesia tengah berada pada fase europhia penggunaan media sosial. 

Hal ini dapat dilihat dari data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik 

(BPS) bekerjasama dengan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia 

(APJII). Hasil survei dilakukan pada 78 kabupaten/kota di 33 Propinsi 

Indonesia dan mencatat angka pertumbuhan pengguna internet di Indonesia 
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hingga akhir tahun 2013 sudah mencapai 71,19 juta orang. Survei tersebut 

menunjukkan pemanfaatan internet untuk akses media sosial sebesar 61,23%.
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Gambar 1.1 Prosentase Pola Penggunaan Internet di Indonesia 

 Grafik persentase pola penggunaan internet di Indonesia tersebut 

membuktikan bahwa masyarakat Indonesia merupakan pengguna aktif media 

sosial dalam kehidupan sehari-hari. Hadirnya Facebook, Twitter, Instagram, 

Line, Path, dan media sosial lainnya menyuguhkan sensasi mengasyikkan dan 

membuat masyarakat mudah untuk berinteraksi satu sama lain. Akses media 

sosial pun kini berganti menjadi kebutuhan primer bagi masyarakat. Dan 

karena begitu mudah dalam penggunaannya, siapapun dapat mengakses media 

sosial.  

 Meningkatnya jumlah masyarakat sebagai pengguna aktif media sosial 

tentunya juga berdampak pada meningkatnya konsekuensi yang harus 

dihadapi dan diwaspadai, bahwa keterbukaan dalam media sosial membawa 

peluang bagi individu untuk menyampaikan pendapatnya secara bebas. 

Pengguna media sosial sudah seharusnya dapat mengontrol diri agar 

                                                           
1
 HarianTI.com, “Survei BPS: Jumlah Pengguna Internet Indonesia Tahun 2013 Tembus 71 Juta Orang“, 

http://harianti.com/survei-bps-jumlah-pengguna-internet-indonesia-tahun-2013-tembus-71-juta-

orang/ diakses pada tanggal 21 Maret 2014 pukul 10:25 
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kebebasan berkomunikasi tidak melanggar batasan etika dan tidak 

menyinggung pihak lain. 

 Ardianto dalam buku Komunikasi 2.0 mengungkapkan, bahwa media 

sosial online, disebut jejaring sosial online bukan media massa online karena 

media sosial memiliki kekuatan sosial yang sangat mempengaruhi opini 

publik yang berkembang di masyarakat. Penggalangan dukungan atau gerakan 

massa bisa terbentuk karena kekuatan media online karena apa yang ada di 

dalam media sosial, terbukti mampu membentuk opini, sikap dan perilaku 

publik atau masyarakat. 
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 Kekuatan media sosial dalam mempengaruhi opini publik saat ini memang 

begitu terasa nyata. Penggunaan media sosial tak lagi hanya untuk 

berinteraksi, namun juga dimanfaatkan untuk propaganda. Hal ini dapat kita 

lihat dalam akun Instagram demo-krazy, sebagai satu-satunya akun Instagram 

di Indonesia yang aktif membahas tentang hiruk pikuk politik tanah air di 

setiap gambarnya. demo_krazy memiliki followers sekitar 127.000 orang, 

dengan melihat jumlah followers yang telah menginjak angka ratusan ribu, 

akun demo_krazy sangat berpotensi dalam membangun opini politik 

masyarakat.  

    

Gambar 1.2 Contoh Gambar pada Akun Instagram demo_krazy 
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 Hal yang menarik dari akun Instagram demo_krazy ini adalah unik dalam 

mengemukakan pendapat politik yaitu dikemas dalam gambar yang menarik. 

Namun jika ditelaah lebih mendalam dan teliti, setiap gambar yang ada di 

akun demo_krazy tak selalu benar dalam mengemukakan pendapat politiknya. 

demo_krazy terkadang berlebihan dan tidak sesuai fakta, cenderung berpihak 

pada satu tokoh, bahkan terkadang menjatuhkan dan menguak sisi negatif 

tokoh yang sebelumnya disanjung-sanjung. Berdasarkan gambar yang ada 

pada akun demo_krazy, bila kita kritis menanggapinya, tentu kita akan 

menyadari bahwa demo_krazy memiliki unsur propaganda. 

 Propaganda yang diterapkan dalam akun instagram demo_krazy yaitu 

propaganda politik, karena demo_krazy mengkritisi permasalahan politik 

mulai dari sisi tokoh yang berkecimpung dalam dunia politik, kebijakan yang 

diambil pemerintah, kasus dalam pemerintahan baik itu korupsi, kolusi, dan 

nepotisme (KKN), dan lain-lain. Akan tetapi yang menjadi kajian dalam 

penelitian ini adalah postingan akun demo_krazy tentang “Nawacita” saja, 

mengingat menjelang satu tahun pemerintahan Jokowi-JK masih  banyak 

janji-janji beliau yang belum terpenuhi dan hal itu mengingkari 9 agenda 

prioritas Jokowi-JK atau yang biasa disebut Nawacita. 

 Pada masa kampanye, Jokowi-JK begitu gencar dalam menyampaikan 9 

agenda prioritas (Nawacita) yang dijanjikan akan dilaksanakan bila terpilih 

menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Ketika Jokowi-JK 

terpilih untuk menduduki pasangan presiden dan wakil presiden, dengan alih-

alih mengajak followers untuk bersama-sama mengawal pemerintahan 

Jokowi-JK,  demo_krazy justru nampak bersemangat menyuguhkan 
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ketidaksesuaian janji Nawacita dengan kenyataan yang sedang terjadi. 

demo_krazy terlihat lebih banyak menguak keburukan daripada kelebihan 

pemerintahan Jokowi-JK.  Dapat dibayangkan jika gambar dan caption yang 

diunggah oleh akun instagram demo_krazy dinikmati oleh followers yang 

berjumlah 127.000 orang, maka demo_krazy berpengaruh besar dalam 

pembentukan opini publik. 

 Propaganda dapat didefinisikan secara netral sebagai sebuah sistem 

persuasi yang berguna untuk mempengaruhi emosi, sikap, opini, dan aksi 

dengan target audiens yang spesifik untuk tujuan ideologis, politik, atau 

komersial melalui pesan satu arah yang terkontrol (aktual ataupun non aktual) 

lewat sarana media yang massif maupun yang langsung.
3
 

Berdasarkan kutipan tersebut, propaganda memiliki hubungan erat dengan 

media. Dan media sosial adalah salah satu media untuk melancarkan aksi 

propaganda, termasuk akun Instagram demo_krazy sebagai salah satu contoh. 

Dari fenomena ini, maka peneliti tertarik untuk mengungkapkan dan 

menjelaskan teknik propaganda apa yang paling banyak digunakan oleh akun 

Instagram demo_krazy dalam menyampaikan pesan kepada followers dengan 

mengangkat judul TEKNIK PROPAGANDA MELALUI MEDIA SOSIAL 

(Analisis Isi Akun Instagram demo_krazy pada Gambar tentang 

Nawacita Periode Minggu ke-III Oktober 2014 sampai dengan Minggu 

ke-III Januari 2015 “Seratus Hari Pertama Pemerintahan Jokowi-JK”). 

 

                                                           
3
  Richard Alan  Nelson, “A Chronology and Glossary of Propaganda in the United States”, USA, 

Greenwood, 1996, hlm. 232-233 



6 

 

 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka masalah yang akan dikaji 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Teknik propaganda apa yang paling sering muncul dalam akun instagram 

demo_krazy pada gambar tentang Nawacita periode Minggu ke-III Oktober 

2014 sampai dengan Minggu ke-III Januari 2015 “Seratus Hari Pertama 

Pemerintahan Jokowi-JK”? 

2. Seberapa besar frekuensi kemunculan teknik propaganda yang muncul?  

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis teknik 

propaganda apa yang paling banyak muncul dalam akun instagram 

demo_krazy pada gambar tentang Nawacita periode minggu ke-III Oktober 

2014 sampai dengan minggu ke-III Januari 2015 dan seberapa besar 

prosentase kemunculannya. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1  Manfaat Akademis 

 Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

dalam perkembangan Ilmu Komunikasi tentang pesan propaganda 

khusunya pesan propaganda melalui media sosial instagram. Sehingga 

dapat menjadi referensi dan rujukan peneliti sejenis di masa yang akan 

datang. 
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1.4.2  Manfaat Praktis 

 Peneliti dapat mengetahui frekuensi teknik propaganda apa yang 

paling banyak digunakan oleh media sosial khusunya akun instagram 

demo_krazy. Selain itu, dapat memberikan masukan dan bahan 

pertimbangan pada masyarakat luas untuk lebih kritis dalam menanggapi 

informasi yang didapatkan dari media sosial agar tidak mudah 

dipropaganda oleh pihak-pihak tertentu. 


