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Appendix 1: The Transcription Indonesian Political Advertisement in 2009 

presidential election 

 

JK-WIRANTO( Kebangkitan) 

Saya memang berbeda, saya memiliki aksen yang berbeda dengan kebanyakan 

orang Indonesia.  

Perawakan saya tidak seperti pemimpin yang diidolakan, tetapi yang pasti saya 

mensyukuri kesempatan yang Allah berikan untuk mengabdi lebih banyak kepada 

rakyat Indonesia melalui ide-ide segar, baik itu program-program ekonomi, 

infrastruktur, BLT, konversi gas, swasembada pangan, pembangunan listrik 10000 

watt dan lain-lain.  Alhamdulilah rakyat telah menikmatinya, banyak yang bilang 

saya cepat dan tegas serta lugas dalam mengambil keputusan, tapi saya bilang itu 

hanyalah cara guna mengangkat rakyat dari ketertinggalan, cara untuk menjaga  

harkat dan martabat bangsa. Saya yakin  kita lebih dari sekarang, seandainya saya 

diberi kesempatan untuk memimpin negeri ini. 

 

JK(MAMPU) 

Pemuda adalah tulang punggung bangsa, mereka mempunyai keinginan yang kuat 

untuk bekerja, berusaha memperbaiki nasibnya, hanya saja masih banyak diantara 

mereka yang belum mempunyai modal dan kesempatan. Oleh karena itu, jika saya 

terpilih jadi presiden saya akan menggulirkan program MAMPU, Modal Usaha 

Mandiri Untuk Pemuda.MAMPU adalah bantuan modal usaha  senilai 3 sampai 

20 juta rupiah untuk lulusan SMA, SMK, pesantren dan bahkan yang putus 

sekolah atau korban PHK, agar pemuda mampu menjadi usahawan mandiri, 

mampu mengangkat nasibnya dan keluarganya, mampu mengangkat harkat dan 

martabat bangsanya. Saya yakin pemuda pasti mampu. 

 

IKLAN JUSUF KALLA( JOE BIDEN) 

Bicara  soal martabat bangsa, saat bertemu dengan Joe Biden, wapresnya obama, 

dia berkata pada saya, biasanya kalo ada pemimpin dari negara lain berkunjung ke 

Amerika, pasti selalu minta bantuan, saya jawab, wah Anda keliru karena Anda 

sedang dilanda krisis. Jusuf kala menyadarkan kita Indonesia sebagai bangsa 

besar pantang meminta-minta. Jadi siapa bilang indonesia tidak punya martabat. 

Ayo menjadi bangsa yang mandiri. 

 

 

Pesan dari Mega dan Prabowo:Bersatu untuk perubahan  

Tingginya harga, sangat menyengsarakan kita semua.  Setiap pagi para pekerja tak 

mampu membeli bahan bakar minyak dan transportasi. Uang mereka terus 

menipis. Setiap malam kekurangan pangan. Sementara pemerintah berkata bahwa 

ekonomi kita kuat, bahan bakar dan pangan jauh lebih murah, kenyataannya 

setelah 5 tahun hanya janji kosong belaka, sembako 50% lebih tinggi dari tahun 

2004 dan ini berarti uang anda hanya bisa membeli sedikit  saja. Kita tidak bisa 

hanya makan janji. Saatnya perubahan. Mega –Prabowo, Ibu negara yang dimasa 



73 

 

 

 

kepemimpinannya mampu membuat harga sembako dan minyak tanah murah 

dibanding saat ini , dan Prabowo, mantan jenderal yang juga ketua HKTI. 

Pasangan pemimpin dengan delapan program unggulan yang siap dijalankan 

untuk membantu rakyat, mampu membeli kebutuhan mereka dari petani dan 

pekerja indonesia dengan harga terjangkau .  

Mega Prabowo, pro keluarga, pro rakyat  

 

Iklan Mega-Prabowo 

Sejak   para pendiri bangsa menyatukan indonesia menjadi sebuah negara besar 

dengan ribuan pulau dan jutaam rakyat yang bersatu. Kita adalah bangsa yang 

kuat  dan dari mata sang garuda, daratan, lautan, gunung-gunung serta tanah yang 

subur dikelola tangan kokoh petani dan para nelayan. Tanah yang beragam agama 

dan kaya budaya dimana ekonomi pernah tangguh laksana banteng, tapi kini 

kemiskinan dan pengangguran dimana-mana. Dengan kebersamaan kita dapat 

sekali lagi, terbang tinggi laksana garuda. Bulan Juni ini seluruh keluarga 

indonesia datang sekali lagi, Tua –muda, miskin-kaya, pelajar-guru-petani-

nelayan-buruh-pedagang, para pegawai.  

Satu rakyat, satu bangsa, kuat seperti banteng dan melihat tajam laksana garuda. 

Memimpin kita menuju Indonesia Raya.  

Mega-Prabowo  

Pro keluarga  

Pro rakyat 

 

Iklan Ibu Jenderal 60 

Mereka adalah pasangan terbaik untuk memimpin Indonesia di masa mendatang. 

Megawati Sukarno Putri, ibu dari bangsa kita, pemimpin yang sangat dicintai dan 

sangat memperhatikan rakyat miskin, rakyat yang kelaparan serta para pekerja dan 

buruh. Prabowo, mantan seorang jenderal yang kuat, pemimpin para petani yang 

berani berbicara demi membela para petani, nelayan, serikat serta para rakyat 

kecil.  

b. Mega, presiden yang  dimasa kepemimpinannya, bangsa kita terbebas dari 

krisis, dimana harga bahan bakar sangat rendah pada masa tersebut,  

mendampingi beliau adalah jenderal  Prabowo Subianto, pahlawan militer yang  

membawa muslim pertama ke puncak mount everest. Bersama mereka, ibu dan 

jenderal, Mega Prabowo dengan delapan rencana besar untuk menolong petani 

dan menciptakan jutaan lapangan kerjabaru. Mega –Prabowo, ibu dan jenderal.  

pro rakyat, pro Indonesia 

 

 

Dengan hati yang tulus, dengan tangan terbuka 

SBY dan Budiono 

Mohon doa restu kepada rakyat Indonesia untuk melanjutkan kerja, menjawab 

harapan, menciptakan pemerintahan yang semakin bersih demi terwujudnya masa 

depan  yang lebih cerah bagi kita semua. SBY presidenku 

Pemerintahan bersih untuk rakyat 

Lanjutkan ! 
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Dari  rakyat untuk rakyat, SBY-Budiono, mereka datang dari keluarga sederhana, 

keluarga rakyat, seperti kebanyakan kita. Di masa muda mereka belajar, bermain, 

bercita-cita, kemudia mereka meniti karir 

SBY jadi prajurit 

Budiono jadi guru 

Mereka mengabdi, tidak memperkaya diri 

Mereka menjalankan amanat, bekerja penuh dedikasi dan kesungguhan  

Karena mereka dekat dengan rakyat , asal-usul mereka 

SBY presidenku 

Pemerintahan bersih untuk rakyat 

Lanjutan ! 

 

Empat tahun pemerintahan SBY mengabdi pada negeri,  partai demokrat 

bersyukur atas prestasinya untuk bangsa, perekonomian bangsa terus tumbuh di 

atas 6% per tahun, pengangguran berkurang, kemiskinan menurun, utang tak lagi 

menggerogoti,  

Indonesia kini semakin maju, cek saja lewat technology engine kita kembali 

berswasembada beras, memajukan program-program pro rakyat ibarat ikan, kail 

bahkan perahupun disiapkan.  

 Partai demokrat terus mendukung presiden SBY  

Lanjutkan pemerintahan bersih yang berjuang untuk rakyat. 

Mari kita dukung terus! 

Lanjutkan! 


