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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dalam pemilihan umum seperti pemilihan umum presiden RI beberapa 

waktu lalu, kampanye politik merupakan hal utama yang dilakukan tim 

sukses kandidat untuk memperkenalkan dan mepromosikan calon kandidat. 

Kampanye politik sendiri merupakan usaha terorganisasi yang berusaha untuk 

memengaruhi proses-proses pembuatan keputusan di dalam kelompok 

spesifik
1
. Dalam kententuan umum undang-undang RI nomor 42 tahun 2008 

tentang pemilu presiden dan wakil presiden Pasal 1 ayat 22 disebutkan: 

kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden selanjutnya disebut 

Kampanye, adalah kegiatan untuk meyakinkan para pemilih dengan 

menawarkan visi, misi dan program pasangan calon
2
. Berbagai cara kemudian 

dilakukan untuk memengaruhi calon pemilih agar memiliki wawasan, sikap 

dan prilaku sesuai dengan kehendak pelaku kampanye. 

Dalam prakteknya kampanye tidak saja meyakinkan para pemilih dengan 

menawarkan visi, misi dan program kandidat yang diusung. Strategi lain juga 

dilakukan tim sukses dan pendukungnya agar masyarakat pemilih tidak 

memilih lawan kandidat. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan 

melakukan kampanye negatif. Kampanye negatif adalah model kampanye 

yang dilakukan dengan menyampaikan aspek-aspek negatif lawan politik 

kepada calon pemilih. Strategi ini dilakukan dengan bersikap kritis terhadap 

lawan kandidat berdasarkan fakta yang ada. 
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Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari seperti yang 

dikutip situs hukumonline.com menyatakan bahwa Kampanye negatif 

dilakukan sesuai fakta yang ada. Secara mendasar kampanye negatif perlu 

dibedakan dengan kampanye hitam (black campaign). Jika kampanye negatif 

mengacu pada fakta, maka kampanye hitam tidak sesuai fakta. Menurut 

Qodari, dalam kampanye negatif seorang kandidat bisa saja menuduh lawan 

politiknya melakukan korupsi, asalkan tuduhan tersebut bersifat faktual
3
. 

Kampanye pemilu yang disebutkan dalam undang-undang Negara 

Republik Indonesia sangat berbeda dengan definisi kampanye negatif yang 

disebutkan diatas. Subtansi dari kampanye negatif bukan pada pengenalan 

visi dan misi kandidat. Kampanye negatif merupakan strategi menyerang 

dengan mengungkapkan fakta-fakta negatif yang ada pada lawan kandidat. 

Pesan-pesan yang telah disusun untuk menyerang lawan kemudian 

disampaikan melalui pemilihan media yang tepat. 

Dalam kegiatan kampanye, media menjadi alat utama dalam 

menyampaikan pesan-pesan politik. Media kampanye yang dipilih tim sukses 

kandidat dan pendukungya pada pemilu Presiden RI tahun 2014 lalu tidak 

saja media televisi, surat kabar, poster, dan berbagai media lainnya. 

Perkembangan internet sebagai media komuniksasi membuat tim sukses dan 

pendukung kandidat menjadi lebih kreatif. Fenomena ini terlihat salah 

satunya pada video-video kreatif yang diunggah ke situs jejaring sosial 

Youtube untuk mendukung kandidat dan menyerang lawan politik. 
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Kampanye negatif menjadi topik dalam penelitian ini karena diera 

perkembangan teknologi media komunikasi yang kian pesat, kampanye 

negatif dilakukan dengan lebih kreatif dan manipulatif. Fenomena ini terjadi 

pada video-video kreatif yang diunggah untuk kepentingan kampanye pada 

situs jejaring sosial Youtube selama masa kampanye pilpres RI 2014 lalu. 

Dengan kreatifitas pembuatanya, kampanye negatif yang dilakukan di 

Youtube tidak saja bersumber dari fakta negatif lawan. Seluruh fakta yang ada 

baik itu fakta positif dapat dicitrakan negatif melalui karya yang dibuat oleh 

pelaku kampanye negatif. 

YouTube merupakan jenis media sosial yang dapat menyampaikan pesan 

dengan mengkombinasikan media audio dan visual. Situs jejaring sosial ini 

memungkinkan pengguna mengunggah, menonton, dan berbagi video. 

Pengguna tak terdaftar dapat menonton video, sementara pengguna terdaftar 

dapat mengunggah video dalam jumlah tak terbatas. Banyaknya pengguna 

Youtube di Indonesia membuat situs jejaring sosial ini menjadi salah satu 

media kampanye pilpres RI tahun 2014 lalu. 

Cameo Project merupakan salah satu channel Youtube yang banyak 

menarik penonton ketika masa kampanye pilpres RI 2014 lalu. Dari 7 video 

kampanye yang diunggah, video berjudul Ketika Harus Memilih, Prabowo 

atau Jokowi? menjadi salah satu video yang banyak di tonton pengunjung. 

Video yang diunggah di Youtube pada juli 2014 ini mampu menarik 

1.045.228 penonton. Cerita dari video berdurasi 7 menit 45 detik ini banyak 

mengandung pesan-pesan kampanye negatif. 
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Video ini bercerita sebuah keluarga kecil yang terdiri dari suami, istri dan 

satu orang anak. Perdebatan terjadi di ruang makan ketika sang anak bingung 

akan memilih salah satu diantara calon Presiden RI pada pencoblosan esok 

harinya. Sang ayah kemudian mengarahkan untuk memilih calon presiden 

nomor urut dua Joko Widodo. Dengan ekspresi tidak terima sang istri 

kemudian meminta suami untuk menjelaskan alasan memilih Joko Widodo. 

Video ini menunujukan istri sebagai pendukung Joko Widodo dan suami 

sebagai pendukung Prabowo Subuianto. Perdebatan kemudian terjadi ketika 

sang suami mengatakan bahwa Prabowo merupakan pelanggar HAM dan 

pelaku penculikan aktivis pada revolusi Indonesia tahun 1998. Dari 

penjelasan istri video ini kemudian mengilustrasikan bahwa pelaku pelaku 

penculikan aktivis tahun 1998 bukan Prabowo Subianto. Ilustrasi dari video 

ini memberi gambaran sosok tentara yang identik dengan Prabowo Subianto 

sedang mengamankan aktifis yang hendak membuat kerusuhan dalam sebuah 

ruangan. Tentara dari grup lain kemudian masuk ruangan dan hendak 

menembak mati para aktifis. Prabowo kemudian menahan tentara tersebut 

agar tidak menembak aktifis dan menjelaskan bahwa tugas mereka bukan 

membunuh aktifis tetapi mengamankan para aktifis dari kerusuhan. Setelah 

bertanya kepada prabowo tentara ini kemudian meminta maaf bahwa dia telah 

salah masuk grup. Dengan berbagai simbol yang digunakan dalam ilustrasi 

ini, pembuat video berusaha menciptakan pesan bahwa Prabowo bukan 

pelanggar HAM dan pelaku penculikan aktifis. Pelaku pembunuhan dan 

penculikan aktifis ada di grup lain yang tidak termaksud grup Prabowo. 
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Video ini mengislustrasikan setiap perdebatan antara suami dan istri. 

Ilustrasi kedua ketika istri menjelaskan bahwa di kubu Joko Widodo terdapat 

partai fundamental yang mengatur beberapa kebijakan Joko Widodo ketika 

menjabat sebagai Presiden RI. Dalam ilustarasi video ini digambarkan sosok 

wanita yang identik dengan Megawati Sukarno Putri dan sosok yang sangat 

identik dengan Joko Widodo. Sosok megawati memerintahkan untuk menjual 

satelit milik Indonesia yang kemudian ditolak oleh sosok yang identik dengan 

Joko Widodo. Ditengah penjelasannya yang menolak penjualan satelit sosok 

yang identik dengan Megawati kemudian mengingatkan sosok Joko Widodo 

bahwa dia adalah petugas partai yang harus mengukuti perintah partai. Dari 

ilustrasi ini pembuat video ingin menyampaikan pesan bahwa beberapa 

kebijakan yang akan diambil Joko Widodo ketika menjabat sebagai Presiden 

RI diatur atas perintah partai yang mengusungnya. 

Ilustrasi lain dari perdebatan istri dan suami dalam video ini juga 

membandingkan Prabowo Subianto dan Joko Widodo ketika menjabat 

sebagai Presiden RI. Dalam suatu adegan sang isteri meminta suami dan 

anaknya membayangkan Negara Indonesia bagaikan sebuah kapal yang besar. 

Pembuat video kemudian mengilustrasikan ruangan nahkoda kapal yang 

bergerak karena derasnya ombak. Dalam ruangan tersebut terdapat asisten 

nahkoda kapal yang sedang mengemudikan kapal didampingi sang nahkoda 

kapal. Nahkoda kapal dalam video ini ditampilkan sebagai sosok yang mirip 

dengan Prabowo Subianto. Ketika seorang anak buah kapal melaporkan 

bahwa kapal hendak tenggalam, sosok Prabowo Subianto dalam ilustrasi 

video ini ditampilkan sebagai seorang yang tegas dan tepat dalam mengambil 
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solusi ketika kapal hendak tenggelam. Bahkan kemudi kapal langsung 

diambil ahli olehnya dan seluruh anak buah kapal diberi tugas masing-masing 

untuk mengatasi kapal yang hendak tenggelam. Ilustrasi ini ingin 

menampilkan sosok Prabowo Subianto sebagai orang yang tegas dan solutif 

ketika memimpin Indonesia. 

Berbeda dengan Prabowo Subianto yang ditampilkan sebagai sosok yang 

tegas dan solutif, pembuat video kemudian menampilkan orang yang identik 

dengan Joko Widodo sebgai nahkoda kapal yang lebih santai ketika 

mengetahui kapal hendak tenggelam. Ketika mendapat laporan dari anak 

buah kapal bahwa kapal hendak tenggelam seorang yang berperan sebagai 

Joko Widodo dalam ilustrasi video ini bersikap santai dan menganggap kapal 

yang akan tenggelam dapat diatasi dengan cara yang simpel. Ini mempertegas 

bahwa pembuat video ingin menampilkan citra negatif Joko Widodo kepada 

penonton. 

Melalui video yang diunggah pada situs jejaring sosial Youtube 

kampanye negatif tidak saja menampilkan fakta negatif lawan. Apa yang 

dilakukan channel Cameo Project menunjukan bahwa seluruh fakta yang ada 

pada lawan baik itu fakta positif dapat dicitrakan negatif dengan manipulasi 

pesan audio dan visual. Fakta seorang Joko Widodo yang terkadang tampil di 

media dengan sikap yang santun dan santai dalam berbicara dapat dicitrakan 

negatif menjadi sosok pemimpin yang kurang tegas dan solutif dalam 

mengatasi masalah. Kombinasi unsur audio dan visual dalam video kreatif 

dapat menampilkannya dengan menarik dan dapat mempersuasi khalayak 

penonton. 
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Penelitian ini merupakan analisis semiotik video channel Youtube 

bernama Cameo Project dengan judul Ketika Harus Memilih, Prabowo atau 

Jokowi? Analisis semiotik digunakan untuk menganalisa unsur-unsur seperti 

alur cerita, simbol pakaian, mimik wajah, gerak tubuh, berserta simbol 

lainnya yang terdapat pada video ini. Melalui analisa berbagai unsur tersebut 

maka akan terungkap inti pesan yang ingin disampaikan pembuat video 

kepada khalayak. Fokus dari penelitian ini adalah pesan yang membentuk 

citra negatif Joko Widodo dan citra positif Prabowo Subianto. 

Praktek kampanye negatif ini merupakan bentuk dari aktifitas kampanye 

yang dilakukan dalam media sosial. Penelitian ini kemudian berjudul: 

KAMPANYE POLITIK NEGATIF DALAM MEDIA SOSIAL. (Analisis 

Semiotik Pada Video Kreatif Channel YouTube Cameo Project Berjudul: 

Ketika Harus Memilih Prabowo atau Jokowi?) 

1.2 Rumusan Masalah 

Berbagai hal yang diuraikan pada latar belakang masalah di atas, maka 

peneliti merumuskan beberapa fokus penelitian sebagai berikut: 

a. Apa pesan kampanye negatif yang dipresentasikan dalam video Cameo 

Project berjudul Ketika Harus Memilih Prabowo atau Jokowi? 

b. Bagaimana Cameo Project merepresentasikan pesan-pesan kampanye 

negatif pada video berjudul Ketika Harus Memilih Prabowo atau 

Jokowi?  
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1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan mengungkap representasi kapanye negatif yang 

terdapat pada pesan, tanda, dan makna video channel Youtube Cameo Project 

berjudul Ketika Harus Memilih Prabowo atau Jokowi? 

1.4 Manfaat Penelitian 

A. Manfaat Akademis 

Media sosial merupakan fenomena baru, dan penelitian terkait proses 

komunikasi didalamnya masih sedikit, maka penelitian ini diharapkan 

memberikan referensi baru bagi penelitian dan kegiatan akademik ilmu 

komunikasi. Khususnya situs jejarin sosial YouTube sebagai tempat 

menyampaikan pesan audio dan visual. 

B. Manfaat Praktis 

a. Penelitian ini dapat memberikan pengetuhuan dan gambaran bagi para 

pelaku politik khususnya dalam melakukan kegiatan kampanye politik 

di media sosial YouTube. 

b. Penelitian ini sebagai syarat untuk menyelesaikan studi strata-1 ilmu 

komunikasi. 

 




