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RINGKASAN 

Gaya berbicara (retorika) adalah keterampilan berbahasa secara efektif 

yang mencerminkan citra dari seseorang, terutama bagi seorang pemimpin yang 

menjadi sorotan publik. Keberadaan seorang pemimpin merupakan hal yang 

sangat vital dalam sebuah organisasi dan masyarakat. Oleh sebab itu setiap gerak- 

gerik pemimpin selalu menjadi daya tarik masyarakat. Apalagi dengan adanya 

media massa yang menjembatani masyarakat untuk mengakses segala informasi 

dengan mudah. Media sebagai pilar ke-empat dalam demokrasi tentunya menjadi 

penyampai aspirasi masyarakat dan juga sebagai watchdog, sehingga media selalu 

menyoroti pemerintah termasuk pemimpin (eksekutif). Munculnya Basuki Tjahaja 

Purnama (Ahok) dan Ridwan Kamil (Kang Emil) dalam ranah pemerintahan 

daerah menimbulkan kontestasi kepemimpinan di Indonesia. Karakter keduanya 

saling bertolak belakang, namun visioner dan mampu membawa perubahan bagi 

daerah kepemimpinannya masing-masing. 

 Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis wacana dengan 

menggunakan paradigma konstruktivis untuk menggambarkan retorika Basuki 

Tjahaja Purnama (Ahok) dan Ridwan Kamil (Kang Emil) dengan menggunakan 

metode kualitatif yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara 

mendalam terhadap suatu permasalahan. Penelitian riset ini bersifat deskriptif dan 

cenderung menggunakan analisis serta lebih menonjolkan proses dan makna. Pada 

penelitian ini, peneliti juga akan berusaha memperoleh data mengenai retorika 

pemimpin melalui observasi dan wawancara dengan pihak terkait. Peneliti 

mengumpulkan data melalui berbagai sumber media seperti media cetak dan 

elektronik, video, serta media sosial. Untuk mencari keabsahan data maka peneliti 

melakukan wawancara mendalam pada subyek penelitian , yaitu Basuki Tjahaja 

Purnama (Ahok) dan Ridwan Kamil (Kang Emil). 

 

Kata kunci: Retorika, Kepemimpinan. 
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BAB I PENDAHULUAN 

Sejak diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, 

Indonesia telah dipimpin oleh beberapa presiden, dengan berbagai latar belakang 

dan gaya kepemimpinan yang berbeda-beda. Menjadi seorang pemimpin harus 

memiliki retorika yang baik. Menurut Aristoteles (dalam buku E.M. Griffin) 

menyatakan bahwa retorika adalah seni berbicara secara lisan yang dilakukan oleh 

seseorang kepada sejumlah orang secara langsung atau bertatap muka. Retorika 

bisa juga diartikan dengan pembujukan rayuan secara parsuasi untuk 

menghasilkan bujukan dengan melalui karakter  pembicara seorang orator.  

Aristoteles masih percaya bahwa moralitas adalah yang paling utama dalam 

retorika. Akan tetapi dia juga menyatakan bahwa retorika adalah seni. Retorika 

yang sukses adalah yang mampu memenuhi dua unsur, yaitu kebijaksanaan 

(wisdom) dan kemampuan dalam mengolah kata-kata (eloquence). Pemimpin 

Indonesia yang pertama, Soekarno, memiliki seni berbicara yang handal. Terbukti 

dengan keahliannya dalam berorasi dapat membakar semangat massa atau rakyat 

Indonesia untuk mempertahankan negara Indonesia dari penjajahan pada masa itu. 

Disanalah Soekarno ingin membuktikan bahwa dengan berbicara dengan baik 

dapat menyelesaikan masalah dan menciptakan ide-ide baru. Bahkan saat ini, 

retorika menjadi salah satu modal berdirinya sebuah negara, karena dalam retorika 

terkandung keyakinan, keinginan, harapan, idealisme dan cita-cita. Mantan 

presiden RI lainnya yang memiliki ciri khas dalam gaya bicaranya adalah 

Abdurrahman Wahid atau yang lebih akrab dengan sebutan Gus Dur. Retorika 

Gus Dur terkesan nyeleneh karena terkenal dengan jargon politiknya “gitu aja kok 

repot” yang melekat dalam ingatan masyarakat. 

Seorang pemimpin harus memiliki kekhasannya masing-masing. Soekarno 

dan Soeharto yang memiliki perbedaan gaya bahasa dan memiliki cara masing-

masing dalam memimpin namun tetap sama dalam tujuannya membangun 

Indonesia yang lebih baik. Sejak tahun 2014, mulai muncul beberapa pemimpin 

daerah yang terkenal karena prestasi yang diraihnya dan juga karena cara mereka 

berbahasa dihadapan publik. Dua diantaranya adalah Basuki Tjahaja Purnama 

(Ahok) dan Ridwan Kamil (Kang Emil). Mereka dipandang sebagai dua orang 

yang memeliki elektabilitas tinggi untuk ikut kontestasi kepemimpinan Indonesia 

mendatang.  

Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) adalah Gubernur DKI Jakarta yang dilantik 

pada 19 Nopember 2014 lalu, menggantikan Joko Widodo yang naik sebagai 

Presiden RI periode 2014-2019. Ahok dikenal sebagai sosok pemimpin yang tegas 

dalam memberantas ketidakadilan dan permasalahan yang melanda DKI Jakarta, 

ia dikenal jujur dan disiplin, namun dalam berkomunikasi dihadapan publik 

cenderung kasar, temperamental dan meledak-ledak. Berbeda dengan Ahok, sosok 

Ridwal Kamil (Kang Emil) yang merupakan Walikota Bandung periode 2013-

2018 dikenal memiliki retorika yang baik dihadapan publik. Selain itu ia pun 

memiliki cara lain untuk berkomunikasi tidak langsung pada masyarakat dengan 
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memanfaatkan media sosial mengajak masyarakatnya ikut serta dalam 

program-program yang diusungnya. 

Retorika kedua tokoh pemimpin tersebut saling bertolak belakang, namun 

memiliki tujuan yang sama dan mampu memimpin daerahnya masing-masing 

sehingga membawa perubahan yang signifikan. Disinilah bangsa Indonesia mulai 

ditawarkan karakteristik pemimpin seperti apa yang diharapkan oleh bangsa 

Indonesia di era mendatang. 

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan retorika Basuki Tjahaja 

Purnama (Ahok) dan Ridwan Kamil (Kang Emil) dan memberikan referensi bagi 

masyarakat untuk mencari sosok pemimpin ideal bagi Indonesia. Penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan kontribusi pada kajian ilmu komunikasi yang 

berfokus pada retorika.  
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Komunikasi adalah proses transaksional yang dimana proses pengiriman dan 

penerimaan pesannya berlangsung secara terus menerus dalam sebuah episode 

komunikasi. Dalam konteks public speaking, Aristoteles menyatakan bahwa 

hubungan antara pembicara-khalayak harus dipertimbangkan. Para pembicara 

tidak boleh menyusun atau menyampaikan pidato mereka tanpa 

mempertimbangkan khalayak mereka. Dalam hal ini para pemimpin dalam 

memimpin bangsa Indonesia tidak dapat melepaskan diri mereka dari retorika. 

Salah satu fokus kajian komunikasi ini berpusat pada retorika. Menurut 

Aristoteles dalam A First Look at Communication Theory” (Griffin, 2009: 280) 

inti dari retorika adalah membuat persuasi menjadi mungkin. Menurutnya, “…by 

using these justly one would do the greatest good, and unjustly, the greatest 

harm” (1991: 35). Persuasi disini adalah yakinnya penanggap penutur 

(pendengar) akan kebenaran gagasan topik tutur (hal yang di bicarakan) si penutur 

(pembicara). Artinya bahwa tujuan retorika adalah membina saling pengertian 

yang mengembangkan kerjasama dalam menumbuhkan kedamaian dalam 

kehidupan bermasyarakat lewat kegiatan bertutur. Selain itu, retorika juga 

penting, supaya apa yang di ucapkan dapat di dengar, apa yang di dengar dapat di 

setujui, apa yang disetujui dapat di terima, apa yang diterima dapat di hayati dan 

apa yang di hayati dapat mengubah tingkah laku. 

Aristoteles menyebutkan tiga cara untuk mempengaruhi manusia yaitu; Ethos 

yang berkaitan dengan sumber kepercayaan yang ditunjukan oleh seorang orator 

bahwa ia memang pakar dalam bidangnya sehingga ia dapat dipercaya. Logos 

yang meyakinkan audiens dengan mengajukan bukti atau yang kelihatan sebagai 

bukti. Lalu pathos adalah ketika orator menyentuh hati para audiens.  Aristoteles 

juga merasa bahwa khalayak sangat penting bagi efektivitas seorang pembicara. Ia 

menyatakan, “Dari tiga elemen dalam penyusunan pidato – pembicara, subyek, 

dan orang yang dituju – yang terakhirlah, para pendengar, yang menentukan akhir 

dan tujuan dari suatu pidato” (dikutip dalam Roberts, 1984, hal.2159, dalam 

West&Turner hal. 7). 
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Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis wacana yang lebih bersifat 

kualitatif. Ada dua karakteristik penting dari pendekatan konstruksionis salah 

satunya pendekatan konstruksionis yang memandang kegiatan komunikasi 

sebagai suatu proses yang terus menerus dan dinamis. Dari sisi sumber 

(komunikator), pendekatan konstruksionis memeriksa pembentukan bagaimana 

pesan ditampilkan, dan dari sisi penerima ia memeriksa bagaimana konstruksi 

individu ketika menerima pesan. Selain itu, analisis wacana juga menekankan 

kajian penggunaan bahasa dalam konteks sosial, khususnya dalam interaksi antar 

penutur.  
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BAB III METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivis (constructionism). 

Peneliti berusaha menggambarkan sosok pemimpin yang dibutuhkan Indonesia di 

era mendatang, dengan membongkar makna gaya bicara dari dua sosok pemimpin 

daerah yang saling bertolak belakang, namun begitu visioner. Obyek penelitian ini 

adalah retorika Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Ridwan Kamil (Kang Emil). 

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif, dengan tujuan  penggunaan 

metode kualitatif adalah mencari pengertian yang mendalam tentang suatu subjek 

gejala, fakta, atau realitas. (Lexy J. Moleong, 2006: 6). 

Penelitian ini menggunakan analisis wacana konstruktivis. Dalam pandangan 

ini subjek memiliki peran penting karena ia dapat melakukan kendali-kendali atas 

apa yang diungkapkannya, apa yang ia maksud, bagaimana maksud itu 

ditemukan, apakah implisit maupun eksplisit. Bahasa dan wacana menurut 

fenomenologi justru diatur dan dihidupkan oleh pengucapan-pengucapan yang 

bertujuan. Setiap ernyataan adalah tindakan penciptaan makna, yakni 

pembentukan diri serta pengungkapan jati diri sang pembicara. 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan 

data observasi dan wawancara mendalam  (indepth interview) bersama subjek 

penelitian, serta seorang pakar Komunikasi Politik. Observasi dilakukan pada 

berbagai sumber baik media cetak dan elektronik. Metode penelitian kualitatif 

adalah cara yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam 

terhadap suatu permasalahan. Penelitian riset ini bersifat deskriptif dan cenderung 

menggunakan analisis serta lebih menonjolkan proses dan makna. 

Teknik pengumpulan data pada level teks melalui transkrip tayangan saat 

Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Ridwan Kamil (Kang Emil) tampil di 

hadapan publik yang diabadikan dalam video. Penelitian ini juga akan melakukan 

teknik keabsahan data untuk menambah keabsahan penelitian. Teknik keabsahan 

data yang peneliti lakukan adalah teknik keabsahan sumber. Dimana peneliti akan 

berusaha mengaitkan hasil dari data yang sudah didapatkan pasca observasi 

dengan hasil wawancara.  
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BAB IV BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN 

4.1 Biaya 

No Jenis Pengeluaran Biaya 

1 Peralatan Penunjang Penelitian Rp 2.210.000 

2 Bahan Habis Pakai Rp 4.320.000 

3 Perjalanan Rp 3.630.000 

4 Lain-lain (adminnistrasi, publikasi, laporan) Rp 1.990.000 

Jumlah Rp 12.150.000 

4.2 Jadwal Penelitian 

No 
Nama  

Kegiatan 

Bulan 

1 2 3 4 

1. Pengumpulan literature                 

2. 
Pengolahan data dan 

literature 
                

3. 

Menyusun teori yang 

berhubungan dengan 

masalah 

                

4. Survey ke lokasi                 

5. Wawancara narasumber                 

6. 
Pengolahan data hasil 

wawancara 
                

7. 
Menganalisa temuan 

dengan teori yang ada 
                

8. 
Menyusun laporan 

terakhir 
                

9. Publikasi                 
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Lampiran 2. Justifikasi Anggran Kegiatan 
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2.1 Peralatan Penunjang Penelitian 

Material Justifikasi 
Kuan

titas 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Total 

Harga 

(Rp) 

Ket. 

Peralatan Penunjang 

Memory 

Card 16 GB 

Alat penunjang 

penyimpanan data 
1 200.000 200.000 

San Disk 

Micro 

SDHC 

80mb/s 16 

GB 

Flashdisk 

16 GB 

Perangkat untuk 

memindahkan 

data. 

1 100.000 100.000 

Toshiba 

16 GB 

Camcorder 
Wawancara 

narasumber 
1 1.560.000 1.560.000 

Sony ICD 

TX50 

Sewa 

Printer  

Print laporan dan 

data-penelitian 

yang perlu 

dicetak 

1 350.000 350.000 

Cannon 

Sub Total Rp 2.210.000  

 

2.2 Bahan Habis Pakai 

Material Justifikasi 
Kuan

titas 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Total 

Harga 

(Rp) 

Ket. 

Bahan Habis Pakai 

Buku dan 

Alat Tulis 

Alat penunjang 

penelitian 
3 100.000 300.000 

Buku 

Catatan 

Riset = 

Rp 

50.000, 

Tas map 

berkas= 

Rp 

25.000, 

Pulpen = 

Rp 

15.000, 

Pengha-

pus dan 

Pengga-

ris= Rp 

10.000 

Tinta 

Printer 

Print laporan dan 

data data 

penelitian yang 

perlu dicetak 

4 180.000 720.000  
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Kertas A4 

Print laporan dan 

data data 

penelitian yang 

perlu dicetak 

5 40.000 200.000 
Kertas A4 

80 gram 

Langganan 

Internet  

Mengakses data 

yang menunjang 

penelitian 

4 100.000 400.000 

Bayar 

WiFi Rp 

100.000/b

ulan. 

Biaya 

internet 

diperuntu

kan 

selama 4 

bulan 

Pulsa 

Telepon 

Komunikasi 

dengan sesama 

anggota, dosen 

pembimbing,dan 

narasumber. 

3 300.000 900.000 

Pulsa 1 

orang/bul

an = Rp 

100.000 

Literatur 

Buku penunjang 

penelitian 

mengenai 

retorika, gaya 

kepemimpinan, 

komunikasi 

politik 

12 150.000 1.800.000 

Estimasi 

harga 1 

buku= Rp 

150.000 

Sub Total Rp 4.320.000  

 

2.3 Perjalanan 

Material Justifikasi 
Kuan

titas 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Total 

Harga 

(Rp) 

Ket. 

Perjalanan 

Stasiun 

Pondok 

Cina-

Stasiun 

Gondangdia 

Membuat janji 

dengan 

Narasumber , 

melakukan 

wawancara 

9 51.000 459.000 

Perjalanan 

Tim 

mengguna

kan KRL 

Bogor-

Jakarta 

Kota, 

PP/orang 

sebesar 

Rp 6000, 

konsumsi/

orang = 

Rp 

25.000, 
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Ojek dari 

Gondangd

ia-Balai 

Kota 

Jakarta 

PP/orang= 

Rp 20.000 

Depok-

Karawaci, 

Tangerang 

Membuat janji 

dengan 

narasumber 

(Pakar 

Komunikasi 

Politik) , 

melakukan 

wawancara 

9 49.000 441.000 

Tiket 

KRL 

PP/orang= 

Rp 

10.000,  

Angkot 

Tange-

rang 

PP/orang= 

Rp 

14.000, 

Bus 

Konsumsi 

PP/orang= 

Rp 25.000 

Margonda 

Depok-

Balai Kota 

Bandung 

Membuat janji 

dengan 

narasumber , 

melakukan 

wawancara 

9 170.000 1.530.000 

Tiket Bus 

MGI 

Depok-

Bandung 

PP/orang= 

Rp 

150.000, 

Angkot 

Terminal 

Leuwipan

jang-Balai 

Kota 

PP/orang= 

Rp 20.000 

Penginapan 

di Bandung 

Wawancara 

dengan  

narasumber 

3 250.000 750.000 

Biaya 

pengina-

pan 

@orang= 

Rp 

250.000/

malam 

Konsumsi 

di Bandung 

Wawancara 

dengan  

narasumber 

9 50.000 450.000 

Konsumsi

/ orang = 

Rp 

150.000/h

ari 
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Sub Total Rp 3.630.000 

 

2.4 Lain-lain 

Material Justifikasi 
Kuan

titas 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Total 

Harga 

(Rp) 

Ket. 

Lain-lain 

Studi 

Literatur 

Biaya masuk ke 

Perpustakaan 

Universitas 

Indoensia 

6 15.000 90.000 

Biaya 

masuk/ 

orang=  

Rp 5000 

Perbanyak 

Proposal 

Proposal untuk 

kemahasiswaan, 

anggota 

peneliti,dan dosen 

pembimbing 

5 20.000 100.000  

Perbanyak 

Laporan 

Kemajuan 

Proposal untuk 

kemahasiswaan, 

anggota 

peneliti,dan dosen 

pembimbing 

5 20.000 100.000  

Perbanyak 

Laporan 

Akhir 

Proposal untuk 

kemahasiswaan, 

anggota 

peneliti,dan dosen 

pembimbing 

5 20.000 100.000  

Publikasi 

Banner 

Publikasi dan 

dokumentasi di 

kemahasiswaan 

1 100.000 100.000 

Roll 

Banner 

ukuran 

120cm x 

60 cm 

Publikasi 

hasil 

penelitian 

dalam 

bentuk 

jurnal 

Nasional 

Buku hasil 

penelitian 
1 

500.00/ 

orang 
1.500.000 

Buku 

mengenai 

pembahas

an hasil 

penelitian 

Subtotal Rp 1.990.000 

Total  Rp 12.150.000  

 
 

 

Lampiran 3. Susunan Organisasi Tim Peneliti dan Pembagian Tugas 
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No Nama/NIM 
Program 

Studi 

Bidang 

Ilmu 

Alokasi 

Waktu 

(Jam/ 

Minggu) 

Uraian Tugas 

1 

Veronika 

Dina 

Maryani/ 

1C814002 

Ilmu 

Komunikasi 

Ilmu 

Komunikasi 
5 

Penyusunan 

proposal: mengurus 

adminnistrasi, 

lampiran, dan 

justifikasi anggaran 

kegiatan 

Pengambilan Data: 

mengurus 

administrasi dan 

perizinan, jadwal 

wawancara dengan 

narasumber. 

Pengolahan data 

dan analisis: 

transkrip hasil 

wawancara dan 

analisis 

Pembuatan laporan 

kemajuan: 

menyusun laporan 

keuangan, 

memeriksa laporan 

kemajuan. 

Luaran: Mendesain 

cover buku hasil 

penelitian, banner, 

dan membuat 

jurnal. 

Pembuatan laporan 

akhir: menyusun 

laporan keuangan 

dan memeriksa 

laporan akhir. 

2 

Oktavia 

Nur’afifah/ 

18814332 

Ilmu 

Komunikasi 

Ilmu 

Komunikasi 
5 

Penyusunan 

proposal: menyusun 

pendahuluan 

Pengambilan Data: 

menyusun daftar 

pertanyaan, 

dokumentasi. 

Pengolahan data 

dan analisis: 

menganalisis video 

obyek penelitian 
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Pembuatan laporan 

kemajuan: 

menyusun 

pembahasan, 

menyusun log book. 

Luaran: publikasi, 

percetakan, 

membuat jurnal 

Pembuatan laporan 

akhir: menyusun 

pembahasan dan 

log book. 

3 

Virgia Aida 

Handini/ 

1C814085 

Ilmu 

Komunikasi 

Ilmu 

Komunikasi 
5 

Penyusunan 

proposal: menyusun 

tinjauan pustaka 

dan metode 

penelitian 

Pengambilan Data: 

menyusun daftar 

pertanyaan. 

Pengolahan data 

dan analisis: 

transkrip hasil 

wawancara dan 

analisis. 

Pembuatan laporan 

kemajuan: 

menyusun 

pembahasan, 

menyusun log book 

Luaran: membuat 

jurnal, mendesain 

banner. 

Pembuatan laporan 

akhir: menyusun 

pembahasan dan 

log book. 

 

 

 

 

 
 


