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 BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Tahun 2014 merupakan tahun pesta demokrasi bagi bangsa Indonesia, 

karena akan diselenggarakan perhelatan akbar partai politik pada pemilihan umum 

legislatif dan pemilihan presiden. Berdasarkan situs resmi Komisi Pemilihan 

Umum (www.kpu.go.id), pada pemilu 2014 terdapat 15 partai politik yang berlaga 

di pemilihan, yakni di antaranya Partai Nasional Demokrat, Partai Kebangkitan 

Bangsa, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai 

Golongan Karya, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Demokrat, Partai Amanat 

Nasional, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Hati Nurani Rakyat, Partai 

Damai Aceh, Partai Nasional Aceh, Partai Aceh, Partai Bulan Bintang, dan Partai 

Keadilan dan Persatuan Indonesia. 

Adapun tahapan pemilu 2014 ialah KPU telah menetapkan jumlah 

pemilih tetap sebanyak 185,5 juta orang untuk memilih wakil rakyat mereka pada 

pemilihan legislatif 9 April 2014. Tahapan berikutnya yaitu pemilihan presiden 

dan wakil presiden. Jumlah pasangan calon presiden dan wakil presiden mesti 

menunggu hasil pemilu legislatif karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 

Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, hanya partai politik atau 

gabungan partai politik yang meraih minimal 20 persen dari 560 kursi DPR RI 
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atau partai politik yang meraih 25 persen suara sah secara nasional, yang berhak 

mencalonkan pasangan presiden dan wakil presiden (Setiawanto, 2014). 

Jumlah caleg yang begitu banyak bisa membuat masyarakat menjadi 

bingung harus memilih siapa yang akan menjadi wakil mereka di kemudian hari. 

Secara nasional, sebanyak (kurang lebih) 200.000 orang caleg akan berebut 

19.000 kursi dalam pemilu 2014. Secara rinci, jumlah daerah pemilih di tingkat 

pusat DPR RI memperebutkan 560 kursi. DPD terdiri dari 33 dapil dengan jumlah 

kursi yang diperebutkan 132 kursi. DPRD provinsi ada 259 dapil dengan 2.112 

kursi. Lalu terbanyak adalah DPRD Kabupaten Kota 2.102 dapil dengan 16.895 

kursi. Kursi yang diperebutkan (secara nasional) adalah 19.699 unit kursi di 2.471 

daerah pemilihan (Iqbal, 2014). 

Untuk kursi DPR, terdapat sebanyak 5.608 orang caleg yang akan 

memperebutkan kursi dari 77 daerah pemilihan (Setiawanto, 2014). Sedangkan 

untuk kursi DPD, total jumlah daftar calon tetap DPD sebanyak 945 orang 

(Aritonang, 2013). 

Begitu banyak nama caleg bermunculan, mulai dari artis papan atas, 

tukang bubur, hingga pedagang sayur. Seperti penyanyi dangdut Angel Lelga 

caleg dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Kemunculan Angel pada pemilu 

kali ini sempat menimbulkan kontroversi di masyarakat. Jenjang karir Angel di 

bidang politik baru seumur jagung. Tak cuma itu, foto Angel bertelanjang dada 

juga sempat beredar di masyarakat (Suprapto dan Tanjung, 2014). Caleg dari 

partai berbasis agama ini menjadi sorotan media dan menimbulkan kebingungan 
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di masyarakat, apakah Angel layak menjadi seorang wakil rakyat karena 

intelektualnya atau hanya karena popularitasnya di mata masyarakat. 

Lain hal dengan Huduriah Kokam seorang pedagang sayur asal 

Pollewali Mandar caleg dari Partai Bulan Bintang. Meski hanya pedagang kecil 

dan dengan modal pas-pasan, Huduriah memberanikan diri untuk menjadi calon 

anggota legislatif kabupaten.  Setelah selesai berdagang di pasar, Huduriah 

melakukan kampanye dengan membagi-bagikan stiker dan kartu nama di sekitar 

pasar. Aksi ini tentu mendapat tanggapan dari masyarakat sekitar (Aquina dan 

Sodiq, 2014). 

Sudah menjadi tradisi lima tahunan, bahwa menjelang pemilihan umum 

(pemilu) banyak calon legislatif (caleg) dan calon presiden (capres) melakukan 

kampanye dengan berbagai cara untuk menarik simpati dari masyarakat. Setiap 

kegiatan kampanye tentu harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh 

lembaga Komisi Pemilihan Umum (KPU). Adapun cara yang paling umum 

ditempuh oleh para caleg tersebut ialah menyebarkan brosur, membuat stiker, 

memasang spanduk, dan menempelkan baliho.  

Pengamat politik, Muhammad Natsir Armaya, menilai cara-cara 

kampanye di atas dirasa tidak cukup efektif untuk pemenangan pemilu (Waristo, 

2014). Dikutip dari artikel yang berjudul “Masyarakat Sulit Memilih Caleg 

Berkualitas” pada Koran-jakarta.com, Ketua Masyarakat Pemantau Pemilu 

(Mappilu) Persatuan Wartawan Indonesia, Agus Sudibyo, mengatakan bahwa 

masyarakat harus mampu membedakan antara memilih dah mengidolakan (artis). 
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Ketika dua hal tersebut disandingkan, maka masyarakat cenderung memilih orang 

yang sudah terkenal. Selain itu, sulitnya memilih caleg yang berkualitas 

dikarenakan kurangnya pendidikan politik pada sebagian  masyarakat. 

Para caleg seharusnya melakukan sosialisasi jauh-jauh hari, pendekatan 

yang edukatif dan aktif di masyarakat serta mempunyai rekam jejak yang baik. 

Sayangnya, hal tersebut belum sepenuhnya dilakukan dengan maksimal. 

Ditambah lagi masyarakat yang bersikap apatis dengan janji-janji legislator dan 

mendapatkan minim informasi mengenai calon wakil mereka. 

Dikutip dari artikel yang berjudul “Caleg Seharusnya Menarik Simpati 

Melalui Janji Kongkret” pada Kabartangsel.com, pakar komunikasi Imam 

Tanthowi, berpendapat bahwa masyarakat di anggap belum siap jika dalam 

pemilu mendatang para anggota DPR selalu mengumbar janji  serta pencitraan 

yang  hanya mementingkan dirinya sendiri. Imam menambahkan bahwa 

seharusnya masyarakat diajak berdiskusi dan berinteraksi langsung dengan calon 

anggota DPR yang akan mewakili aspirasi rakyat. 

Sikap apatis pemilih, berpotensi memicu tingginya golongan putih 

(golput) dalam pemilihan. Ketika golput semakin membesar, dampaknya dapat 

mengurangi legitimasi pemilihan dan kualitas dari pemilu itu sendiri. Data pemilu 

yang pernah digelar di negeri ini menunjukkan golput kian meningkat. Pada 

pemilu 1999, angka golput mencapai 10,21 persen. Kemudian naik menjadi 23,34 

persen pada 2004 dan 29,01 persen pada 2009 (Faqih, 2014). 
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Dunia ini terlalu luas untuk dijangkau oleh manusia, sehingga media 

hadir untuk menyampaikan berbagai informasi dan pesan mengenai lingkungan 

sosial dan politik.  Anwar Arifin (Arifin, 2011:160) mengemukakan adapun media 

massa memiliki fungsi sosial yang berkaitan dengan politik ialah fungsi informasi, 

fungsi mendidik, fungsi hiburan, fungsi menghubungkan, fungsi kontrol sosial, 

dan fungsi membentuk opini publik. Eksistensi kehadiran media dalam 

memberikan informasi kepada masyarakat bersifat terbuka (universal) dan dapat 

dijadikan sebagai perpanjangan telinga dan mata. 

Media televisi di Indonesia berupaya menjalankankan fungsi-fungsi di 

atas dengan menyajikan konten yang dirasa sesuai dengan apa yang masyarakat 

butuhkan. Seperti program edukasi Si Bolang Trans 7, program Hidden Paradise 

Kompas TV, program Kick Andy Metro TV, hingga iklan layanan masyarakat.  

Televisi bisa dikatakan sebagai media favorit yang sering digunakan 

oleh masyarakat Indonesia, terbukti dari hasil survei perusahaan riset media, 

Nielsen Indonesia, di tahun 2011. Dikutip dari artikel yang berjudul “Orang 

Indonesia 4,5 Jam Menonton TV Tiap Hari” pada Beritasatu.com edisi 2 

Desember 2011, Nielsen mendapatkan temuan bahwa orang Indonesia 

menghabiskan waktu 4,5 jam untuk menonton televisi setiap hari. Penduduk dari 

semua tingkat penghasilan senang sekali menonton televisi dan hampir semua, 

atau 95 persen, rumah tangga kelas menengah mempunyai televisi. 

Menjawab kebutuhan masyarakat di tahun pemilu, media televisi di 

Indonesia pun memberi respon dengan menjalankan fungsi komunikasi politik 
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berupa sajian liputan, segment, dan program seputar pemilihan umum 2014. Hal 

ini bertujuan agar masyarakat menjadi lebih dekat dan mengetahui siapa calon-

calon legislator dan calon presiden mereka di kemudian hari. McLuhan (Arifin, 

2011:157) berpendapat bahwa informasi politik pada media massa akan berguna 

untuk membentuk citra dan opini publik. Penggunaan media politik dan bentuk 

aplikasi komunikasi politik tidak secara langsung menimbulkan perilaku, tapi 

cenderung memengaruhi cara manusia berpendapat dan berperilaku. 

Adapun beberapa contoh media televisi yang menyajikan tayangan 

pemilu di tahun 2014 ialah segment Indonesia Satu di Kompas TV, segment 

Indonesia Baru di SCTV, segment Rakyat Memilih Trans 7, program Indonesia 

Memilih di Metro TV, program Election News di Berita Satu TV, dan program 

Kabar Pemilu di TV One. Selain menyajikan liputan lima tahunan, stasiun TV 

juga bersaing untuk meraih khalayak sebanyak-banyaknya. Persaingan ini 

bertujuan agar rating dan share pada program tersebut meningkat, sehingga 

menarik pengiklan untuk memasang iklan mereka.  

Dalam kata pengantarnya, Morissan dalam bukunya yang berjudul 

“Manajemen Media Penyiaran” (2008), keberhasilan media penyiaran ditopang 

oleh tiga pilar utama yaitu program, pemasaran, dan teknik. Pengelola televisi 

tidak akan bisa lepas dari tiga pilar tersebut. Mengelola strategi program pada 

media penyiaran didasari oleh riset yang baik. Berupaya dalam menjawab 

tantangan tersebut serta menjalankan ketiga pilar utama  media penyiaran, maka 

dibutuhkan strategi programming dalam pelaksanaan sebuah televisi. 
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Media Televisi Indonesia (Metro TV) merupakan televisi berita 

pertama di Indonesia yang mengudara pada tanggal 25 November 2000. 70 persen 

dari konten yang disajikan merupakan program berita dan informasi. Metro TV 

pulalah yang mempopulerkan istilah breaking news dan news tickers sehingga 

kini stasiun televisi lain juga menayangkan hal yang sama (Kansong, 2009:3). 

Banyak orang pesimis terhadap TV berita dan dianggap tidak akan bisa 

bertahan lama. Tapi, stasiun TV berita bisa menjadi alternatif bagi masyarakat di 

saat-saat tertentu. Contoh ketika ada bencana besar tsunami, banjir, sidang 

istimewa MPR 2001, dan pemilihan umum. TV berita bisa „mengalahkan‟ stasiun 

TV generalis atau hiburan karena mereka menspesialisasikan diri pada program 

beritanya. 

Dalam menjalankan fungsi komunikasi politik media, pada tahun 2014 

Metro TV menciptakan sebuah program pemilu.  Tahun 2014 merupakan kali 

ketiga bagi Metro TV membentuk program pemilu dengan nama program 

Indonesia Memilih. Program tersebut dibentuk setiap kali pemilu diadakan. 

Sebelumnya pada pemilu 2004, Metro TV meluncurkan program khusus pemilu 

dengan nama program Suara Anda dan pada 2009 dengan nama Election Update. 

Tayangan perdana Indonesia Memilih disiarkan pada tanggal 20 Mei 2013. 

Tanggal ini bertepatan dengan soft launching Indonesia Memilih secara live  di 

gedung DPR Senayan. Adapun wawancara peneliti dengan Anni Ibriah selaku 

programming manager pada 19 Maret 2014, melalui pencapaian strategi 

programming Indonesia Memilih, pihak manajemen mengharapkan agar 
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masyarakat yang menonton memperoleh informasi mengenai pemilu sehingga 

mampu menentukan dan mendapatkan pemimpin atau wakil rakyat yang lebih 

baik. Dengan terpilihnya pemimpin yang baik, maka akan membawa Indonesia ke 

arah yang lebih baik. 

Tujuan dari program Indonesia Memilih Metro TV ialah untuk 

mengawal pesta demokrasi di tahun 2014 dan untuk mengikis angka apatisme 

politik khususnya di kalangan pemuda. Berbagai cara dilakukan untuk mencapai 

visinya dalam mengedukasi generasi muda terutama pemilih pemula agar 

menggunakan hak pilihnya. Salah satunya ialah liputan dan tayangan yang 

melibatkan beberapa komunitas anak muda seperti Ayo Vote dan Rock The Vote.  

 

1.2           Rumusan Masalah 

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan 

perumusan masalah “Bagaimana strategi programming Indonesia Memilih 

Metro TV dan implementasinya dalam menjalankan fungsi komunikasi 

politik sebagai saluran televisi pemilu?” 

 

1.3      Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini ialah “Untuk mengetahui strategi 

programming Indonesia Memilih Metro TV dan implementasinya dalam 

menjalankan fungsi komunikasi politik sebagai saluran televisi pemilu”. 
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1.4  Manfaat Penelitian 

Adapun beberapa manfaat dari penelitian ini, ialah: 

a. Manfaat Akademis 

Penelitian ini diharapkan menjadi sebuah karya penulisan yang 

memperkaya pengetahuan dan wawasan di bidang ilmu komunikasi 

melalui konsep strategi broadcast programming serta 

implementasinya dalam menjalakankan fungsi komunikasi politik 

pada media televisi dan penerapan konsep jurnalistik televisi. 

b. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi kepada 

pembaca maupun praktisi televisi mengenai strategi dan 

implementasi programming dalam menjalankan fungsi komunikasi 

politik pada sebuah program berita televisi, terutama program berita 

seputar pemilu. 

 

1.5  Batasan Penelitian 

                Penulis membatasi penelitian ini pada konsep strategi programming dan 

implementasinya dalam menjalankan fungsi komunikasi politik terutama pada 

pemberitaan pemilihan umum. Penulis tidak mengkaji apakah strategi dan 

implementasi programming yang dirancang oleh Indonesia Memilih sudah efektif 

dalam mencapai khalayak sasarnya (kalangan muda dan pemilih pemula). 
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