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BAB I PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Pemilihan umum (pemilu) merupakan salah satu perwujudan demokrasi di 

Indonesia. Pemilu sebagai sarana bagi warga negara Indonesia untuk memilih 

wakil-wakilnya dalam pemerintahan baik tingkat nasional, provinsi, kabupaten atau 

kota. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa pada bulan April 2019 sejarah mencatat 

Indonesia akan menyelenggarakan pemilu secara serentak yakni pilihan legislatif 

(pileg) dan pilihan presiden (pilpres).  Walaupun penyelenggaraannya pada bulan 

April 2019, namun isu-isu politik telah bermunculan pada bulan April 2018 secara 

masif.  

Salah satu isu politik yang muncul pada saat itu adalah tagar 

#2019gantipresiden. Tagar tersebut bermula dari elit politik Mardani Ali Sera dari 

Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Mardani Ali Sera pertama kali terlihat 

mengenakan gelang yang bertuliskan #2019gantipresiden saat menghadiri acara 

talkshow di salah satu stasiun televisi, Selasa, 3 April 2018. Setelah itu 

#2019gantipresiden ramai dibicarakan oleh publik di media sosial. Penelusuran 

Alenia.id #2019gantipresiden di twitter mencapai 63.817 akun (per 17 April 2018) 

hingga menjadi trending topic beberapa hari.1 Munculnya gerakan 

#2019gantipresiden telah mendapat banyak dukungan. Hal itu terbukti dengan 

banyaknya deklarasi 2019 ganti presiden di sejumlah titik di berbagai daerah di 

                                                           
1 Hermansah. Alenia.id. Tagar #2019gantipresiden dan #Jokowiduaperiode Mana Lebih Unggul? 

https://www.alinea.id/politik/tagar-2019gantipresiden-vs-jokowi2periode-mana-lebih-unggul-b1Ux69bfv 

diakses pada 20 Maret 2019 

https://www.alinea.id/politik/tagar-2019gantipresiden-vs-jokowi2periode-mana-lebih-unggul-b1Ux69bfv
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tanah air. Namun, sejumlah masyarakat juga beranggapan bahwa gerakan 

#2019gantipresiden merupakan upaya makar.2 Menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, makar merupakan perbuatan (usaha) menjatuhkan pemerintah yang sah.3  

Setelah republik ini diramaikan oleh tagar #2019gantipresiden, muncul 

sebuah lagu yang juga menghebohkan masyarakat. Lagu tersebut berjudul 2019 

Ganti Presiden yang awalnya tersebar luas melalui broadcast whatsapp. Munculnya 

lagu itu menjadi kontroversi karena lirik lagu tersebut terang-terangan mengkritik 

rezim pemerintahan Presiden Joko Widodo. Saat munculnya lagu itu, belum 

diketahui siapa pencipta lagu tersebut. Bahkan lagu itu digadang-gadang diciptakan 

oleh John Paul Ivan seorang gitaris dari group band Boomerang. Namun hal itu 

disangkal olehnya karena bukan dia penciptanya. Banyak berita yang dimuat di 

dalam media online memberitakan tentang lagu 2019 Ganti Presiden dan mengusut 

siapa penciptanya. Hingga diketahui bahwa pencipta lagu 2019 Ganti Presiden 

adalah John Sang Alang seorang musisi rock di era 90-an. 

Menariknya, sejumlah koalisi oposisi pemerintah yang terdiri dari elit 

politik, musisi, aktivis, serta ulama’ ikut berkontribusi dan menyanyi dalam 

pembuatan video klip lagu 2019 Ganti Presiden. Mereka adalah Fadli Zohn, 

Mardani Ali Sera, Amien Rais, Neno Warisman, Ahmad Dhani, Derry Sulaiman, 

dan lain-lain. Setelah video lagu tersebut telah rampung, kemudian diunggah di 

channel youtube yang benama 2019 ganti presiden. Lagi-lagi hal ini menjadi viral 

di media sosial dan menjadi trending topic di youtube beberapa hari. Bahkan tidak 

                                                           
2 Hendra Friana, Tirto.id, Bisakah Gerakan #2019gantipresiden Dicap Makar?, 

https://tirto.id/bisakah-gerakan-2019gantipresiden-dicap-makar-cVbV, diakses pada 20 Maret 

2019 
3 KBBI, 2019 

https://tirto.id/bisakah-gerakan-2019gantipresiden-dicap-makar-cVbV
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sedikit pula beberapa channel youtube yang berbeda juga mengunggah lagu 

tersebut. Sampai saat peneliti menulis proposal skripsi ini, penggalan-penggalan 

lagu 2019 Ganti Presiden masih ditemukan di dalam cuitan warganet di twitter (per 

tangal 24 Februari 2019).  

Lagu 2019 Ganti Presiden juga kerap kali mengiringi pasangan calon 

presiden dan calon wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga 

Salahudin Uno saat melakukan kampanye di sejumlah tempat. Saat pengambilan 

nomor urut pencalonan presiden, keduanya pun diiringi lagu tersebut saat 

meninggalkan Komisi Pemilihan Umum (KPU).4 Selanjutnya saat aksi damai 212 

yang dilaksanakan pada tanggal 2 Desember 2018 yang dihadiri Prabowo Subianto, 

lagu tersebut kembali bergema ditengah-tengah massa.5 Lagu 2019 Ganti Presiden 

seolah-olah merupakan bentuk propaganda dari para elit oposisi pemerintah untuk 

mempengaruhi ideologi dan keyakinan masyarakat Indonesia yang menunjukkan 

keinginan untuk mengganti presiden pada tahun 2019.  

Melalui lirik lagu 2019 Ganti Presiden yang mudah diingat, para koalisi 

oposisi pemerintah ingin menanamkan ideologi kepada masyarakat Indonesia 

bahwa rezim pemerintah Presiden Joko Widodo tidak layak untuk dipilih kembali. 

Dalam hal ini, sejatinya propaganda telah dilakukan, namun masyarakat tidak tahu 

bahwa dirinya sedang dipropaganda. Menurut Ralp D. Casey, propaganda adalah 

suatu usaha yang dilakukan secara sengaja dan sadar untuk memantapkan suatu 

                                                           
4 CNN, Lagu 2019 Ganti Presiden Iringi Prabowo Tinggalkan KPU, 

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180921220049-32-332233/lagu-2019-ganti-presiden-

iringi-prabowo-tinggalkan-kpu?, diakses pada 4 Desember 2018 
5 CNN, Lagu 2019 Ganti Presiden Menggema di Reuni Aksi 212, 
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181202111840-20-350484/lagu-2019-ganti-
presiden-menggema-di-reuni-aksi-212, diakses pada 3 April 2019 

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180921220049-32-332233/lagu-2019-ganti-presiden-iringi-prabowo-tinggalkan-kpu
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180921220049-32-332233/lagu-2019-ganti-presiden-iringi-prabowo-tinggalkan-kpu
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181202111840-20-350484/lagu-2019-ganti-presiden-menggema-di-reuni-aksi-212
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181202111840-20-350484/lagu-2019-ganti-presiden-menggema-di-reuni-aksi-212
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sikap atau pendapat yang berkaitan dengan suatu doktrin atau program.6 Seorang 

propagandis sengaja menanamkan pesan-pesan yang mengkritik pemerintah 

melalui sebuah lagu. Agar pesan yang disampaikan tepat sasaran atau pesan itu 

efektif maka seorang propagandis harus tepat dalam memilih media. 

Koalisi oposisi pemerintah memilih lagu sebagai media yang ia gunakan 

dalam melakukan propaganda. Melalui lirik lagu, pencipta atau pembuat lagu ingin 

menyampaikan pesan yang merupakan ekspresi dirinya terhadap fenomena-

fenomena yang terjadi di lingkungan sekitar di mana dia berinteraksi. Lirik lagu 

dapat pula menjadi sarana sosialisasi dan pelestarian terhadap suatu sikap atau nilai. 

Disinilah kedudukan lirik sangat berperan, sehingga musik tidak hanya bunyi 

belaka, karena juga menyangkut perilaku manusia sebagai individu atau kelompok 

sosial dalam wadah pergaulan hidup dengan bahasa atau lirik sebagai 

penunjangnya. Selain itu, pesan yang tertuang pada lirik lagu akan cepat mudah 

diingat dan dihafal. 

Musik merupakan sebuah produk yang akan terus berkembang sejalan 

dengan alur kehidupan manusia. Tingkat peradaban yang semakin tinggi  membuat 

musik juga berada dalam tingkatan yang sama. Musik selalu berevolusi mengikuti 

zamannya dimulai dari bunyi-bunyian batu (zaman purbakala yang digunakan oleh 

ritual-ritual tertentu). Kemudian dari kompleksitas efek suara yang rumit, konsep, 

hingga musik masuk dalam dunia industri yang di dalamnya terdapat kepentingan-

kepentingan. Seperti halnya kepentingan ekonomi, sosial, politik, bahkan 

                                                           
6 Nurudin, Komunikasi Propaganda, (Bandung, Rosdakarya, 2008) hal.10 
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kekuasaan. Di dalam dunia politik, fungsi musik adalah sebagai alat yang ampuh 

untuk propaganda dan agitasi politik.7  

Berdasarkan uraian di atas, lirik lagu mengandung unsur-unsur komunikasi 

yaitu komunikator, pesan, komunikan, saluran (media), dan efek. Penulis lirik lagu 

berperan sebagai komunikator, yakni seseorang yang menyampaikan pesan kepada 

komunikannya atau pendengar lagu. Sedangkan lirik lagu menjadi sebuah pesan 

yang ingin disampaikan oleh komunikator. Biasanya, pesan lirik lagu merupakan 

hasil realitas yang dilihat atau yang dijumpai oleh penulis lagu yang kemudian 

diinterpretasikan secara pribadi sesuai dengan pola pikir dan pengalaman yang 

dialaminya. Tentunya, lirik tersebut dimaknai secara interpretatif oleh 

pendengarnya. Begitu halnya dengan lagu 2019 Ganti Presiden yang diciptakan 

oleh John Sang Alang pun memiliki pesan yang tersirat. John Sang Alang ingin 

menyampaikan realita atau fenomena yang terjadi pada negara Indonesia pada masa 

pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.  

Setiap lagu memiliki pangsa pasar tersendiri sesuai dengan psikologis 

pendengar. Kondisi psikologis seseorang dapat mempengaruhi suasana hati 

seseorang ketika mendengarkan musik. Saat orang tersebut (pendengar musik) 

sedih, ia akan menghayati dan memaknai setiap lirik yang ada pada lagu tersebut 

lebih dalam. Hal ini menunjukkan pesan yang ada dalam lagu tersebut sampai 

kepada komunikan. Begitu pun sebaliknya, ketika orang sedih mendengarkan lagu 

yang bahagia, ia akan kembali ceria dan tidak sedih lagi. Melalui lirik, pesan yang 

ada di dalam sebuah lagu tersampaikan. Lirik lagu biasanya dikemas dengan ringan 

                                                           
7 Wisnu Mintargo, Fungsi Lagu-lagu Perjuangan Indonesia dalam Konteks Kemerdekaan Tahun 

1945 – 1949, Humaniora Volume XV No. 1, Februari 2003, hal. 105 
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agar mudah diingat. Oleh sebab itu banyak orang yang menggunakan lagu sebagai 

media untuk mengungkapkan sesuatu kepada orang lain. Lagu juga merupakan 

komunikasi nonverbal jika dilihat dari nada dan melodinya. 

Secara garis besar, peneliti mengasumsikan bahwa pada lagu 2019 Ganti 

Presiden yang berdurasi 5 menit 27 detik itu terdapat pesan propaganda politik yang 

dilakukan oleh koalisi oposisi pemerintah kepada masyarakat Indonesia. Hal ini 

dapat dilihat pada video lagu 2019 Ganti Presiden yang menggambarkan kondisi 

yang di alami oleh masyarakat Indonesia dalam masa pemerintahan Presiden Joko 

Widodo. Selain itu,  tulisan 2019 Ganti Presiden diperlihatkan secara terus menerus 

baik pada bendera, gelang, dan properti-properti lainnya dalam video lagu tersebut. 

Sehingga ketika orang melihat video lagu itu, selain mendengarkan lirik lagunya, 

ia akan mendapatkan insight dan mencoba mengingat kembali yang terjadi masa 

pemerintahan Presiden Joko Widodo.  

Penelitian ini merupakan penelitian analisis wacana kritis pada lagu 2019 

Ganti Presiden karya John Sang Alang menggunakan pendekatan Teun A. Van 

Djik. Analisis wacana kritis digunakan dalam mengungkapkan pesan propaganda 

yang disampaikan oleh  pencipta teks . Bahasa tidak dipahami sebagai studi bahasa 

yang mengkaji aspek kebahasaan saja, tetapi juga menghubungkannya dengan 

konteks di mana dan kapan wacana tersebut diproduksi. Melalui analisa yang 

dilakukan oleh peneliti pada penelitian ini akan diperoleh kesimpulan kontruksi 

pesan propaganda politik pada lagu 2019 Ganti Presiden yang dilakukan oleh para 

koalisi oposisi pemerintah. Kenapa penulis memilih lagu 2019 Ganti Presiden, 

karena lagu  tersebut berhasil mencuri perhatian publik sampai menimbulkan pro 

dan kontra di dalam kalangan masyarakat. Tidak hanya itu saja seperti yang sudah 
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peneliti jelaskan sebelumnya, lagu 2019 Ganti Presiden menjadi trending topik di 

youtube beberapa waktu silam. Fokus penelitian ini adalah propaganda politik pada 

lagu yang berjudul 2019 Ganti Presiden. Sehingga penelitian ini berjudul: 

“Propaganda Politik pada Lagu 2019 Ganti Presiden Karya John Sang Alang 

(Analisis Wacana Kritis Teun A. Van Djik)”. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan yang telah peneliti uraikan dalam latar belakang 

maka rumusan masalah dari penulisan skripsi ini adalah “Bagaimana Lagu 

2019 Ganti Presiden Karya John Sang Sebagai Propaganda Politik dalam 

Kampanye Pilihan Presiden (Pilpres) 2019?” 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu peneliti ingin mengetahui dan 

menjelaskan propaganda politik yang dibangun oleh para koalisi oposisi 

pemerintah pada lagu 2019 Ganti Presiden Karya John Sang Alang. 

 

1.4. Kegunaan Penelitian 

Peneliti berharap adanya kegunaan dalam penelitian ini baik secara 

akademis mapun secara praktis. 

1.4.1. Kegunaan Akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan karya tulis ilmiah penelitian skripsi 

dalam kajian ilmu komunikasi. Diharapkan pula dapat menjadi rujukan 
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referensi bagi penelitian-penelitian berikutnya dengan tema yang sama 

yaitu seputar analisis wacana kritis pada sebuah lagu. 

1.4.2. Kegunaan Praktis 

Penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan kepada 

masyarakat bahwa dalam sebuah lagu terdapat pesan yang ingin 

disampaikan. Sehingga masyarakat tidak hanya menikmatinya saja, 

melainkan memahami isi di balik wacana atau lagu yang tercipta. 

  


