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ABSTRAK 
 

Prasetyo Adi Nugroho (155120200111019), Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu 

Sosial dan Ilmu Politik, Universitas, 2019. Tagar #1000TitikSandi Sebagai Retorika 

Politik Sandiaga Uno Dalam Pemilihan Presiden Indonesia 2019. Dibimbing oleh 

Isma Adila, S.I.Kom., M.A. 

 

Pada era perkembangan media sosial, kampanye yang merupakan salah satu bentuk 

pendekatan dari peserta dalam kontestasi politik dihadirkan secara lebih variatif melalui 

jejaring media sosial. Salah satu media sosial yang digunakan sebagai media kampanye 

daring adalah Instagram. Pemanfaatan Instagram sebagai media kampanye dilakukan oleh 

tokoh-tokoh yang menjalani kontestasi, termasuk Sandiaga Uno. Tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mendeskripsikan dan menjelaskan cara pemanfaatan akun Instagram yang 

dilakukan oleh akun @sandiuno dan @indonesiaadilmakmur untuk melakukan kampanye 

daring. Kampanye yang dilakukan kedua akun tersebut berbentuk retorika politik melalui 

platform Instagram dengan bentuk tagar #1000TitikSandi. Penelitian ini menggunakan 

jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan metode dokumentasi dalam mengumpulkan 

data yang berasal dari unggahan akun @sandiuno dan @indonesiaadilmakmur yang 

menyertakan tagar #1000TitikSandi pada platform Instagram selama Januari 2019. Hasil 

penelitian ini menemukan bahwasanya dalam unggahan kedua akun tersebut melibatkan 

alat bukti retorika. Alat-alat tersebut meliputi ethos, pathos, logos, entimem, dan contoh. 

Akun @sandiuno dan @indonesiaadilmakmur mengemas kegiatan kampanye 1000 Titik 

Sandi menjadi kampanye daring yang melibatkan alat-alat retorika. Alat-alat tersebut 

dihadirkan untuk membangun nilai diri dari Sandiaga Uno sekaligus mengarahkan pilihan 

masyarakat agar memilih dirinya dalam Pemilihan Presiden – Wakil Presiden Indonesia 

2019.  

 

Kata kunci : Pilpres, Retorika, Sandiaga Uno, akun Instagram @sandiuno dan 

@indonesiaadilmakmur. 
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ABSTRACT 

 

Prasetyo Adi Nugroho (155120200111019), Communication Science Major, Faculty of 

Social and Political Science, Brawijaya University, 2019. Hashtag #1000TitikSandi as  

Political Rhetoric of Sandiaga Uno in Indonesia's 2019 Presidential Election. Guided 

by Isma Adila, S.I.Kom., M.A. 

 

  

In the era of social media development, a campaign which is one form of approach from 

participants in political contestation is presented more varied through social media 

networks. One of the social media used as online campaign media is Instagram. The 

utilization of Instagram as a media campaign is carried out by figures who undergo 

contestation, including Sandiaga Uno. The purpose of this study is to describe and explain 

how to use Instagram accounts conducted by @sandiuno and @indonesiaadilmakmur 

accounts to conduct online campaigns. The campaign carried out by the two accounts took 

the form of political rhetoric through the Instagram platform with the hashtag 

#1000TitikSandi. This research uses descriptive qualitative research with documentation 

methods in collecting data from the uploads of @sandiuno and @indonesiaadilmakmur 

accounts which included the hashtag # 1000TitikSandi on the Instagram platform during 

January 2019. The results of this study found that the uploads of both accounts involved 

tools of rhetoric. These tools include ethos, pathos, logos, entemem, and examples. The 

@sandiuno and @indonesiaadilmakmur account package 1000 Titik Sandi campaign 

activities into online campaigns involving rhetorical tools. These tools are presented to 

build self-value from Sandiaga Uno while directing people's choices to elect themselves in 

the 2019 Presidential and Vice-Presidential Elections in Indonesia. 

 

Keywords: Presiden Election, Rethoric, Sandiaga Uno, the official accounts of Instagram 

@sandiuno and @indonesiaadilmakmur. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 
 

Kemunculan internet di era digital dimanfaatkan oleh politisi untuk 

melakukan kampanye model baru. Kampanye ini dilakukan dengan 

memanfaatkan internet sebagai media penyebarannya. Di Indonesia, 

pertumbuhan pengguna internet terjadi secara konstan dari tahun ke tahun. 

Total terdapat 142 juta jiwa pengguna internet di Indonesia (Katadata, 2018). 

Dengan begitu banyaknya pengguna internet di Indonesia, serta media sosial 

yang digunakan untuk medium sosialisasi sehari-hari, menjadikan media sosial 

sebagai salah satu wahana yang baik dalam mempromosikan diri untuk 

meningkatkan popularitas dan elektabilitas dalam proses pemilihan kepala 

daerah maupun kepala negara. Hal ini tidak terlepas dari fungsi media sosial itu 

sendiri yang memungkinkan pertukaran informasi yang dapat menjadi 

referensi bagi para penggunanya, termasuk dalam memilih tokoh yang 

mencalonkan diri dalam proses Pemilu/Pemilukada. Para pengguna media 

sosial dapat saling terhubung secara online melalui internet untuk kemudian 

saling bertukar pikiran dan mencari informasi. 

Dari berbagai media sosial yang ada, Youtube menjadi yang paling 

populer dengan angka 43% sebagai platform media sosial yang paling sering 

digunakan, diikuti oleh Facebook (41%), Whatsapp (40%), dan Instagram 

(38%) (Katadata, 2018). Dari sederet platform media di atas, tidak jarang juga 

digunakan oleh instansi, atau perseorangan untuk meningkatkan popularitas 

dalam proses Pemilu/Pemilukada. Kegiatan kampanye melalui internet 

1 
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kemudian dilakukan sebagai salah satu upaya menjaring dukungan pada proses 

pemilihan. Hal tersebut pernah terjadi pada pemilihan presiden Amerika tahun 

2008. Facebook sebagai salah satu media sosial populer kala itu dipilih oleh 

Barack Obama untuk berkampanye sekaligus meningatkan interaksi dengan 

para pendukungnya (kompas, 2008). Di Indonesia keterlibatan media sosial 

pada proses pemilihan kepala daerah dapat ditemui pada Pemilihan Gubernur 

DKI Jakarta pada tahun 2012. Saat itu muncul video di Youtube yang berisi 

Calon Gubernur-Wakil Gubernur Jokowi-Ahok yang digambarkan sebagai 

sosok yang mampu mengatasi masalah kemacetan dan birokrasi di DKI Jakarta 

(Nastiti, 2012). Media sosial kemudian menjadi semakin marak digunakan 

sebagai wahana kampanye hingga pada kegiatan pemilihan presiden 2019. 

Dalam Pemilihan Presiden tahun 2019, terdapat 2 pasang calon yang 

maju dalam kontestasi, yaitu pasangan Joko Widodo dan Ma’ruf Amin, dalam 

penelitian selanjutnya akan ditulis Jokowi-Ma’ruf Amin, serta pasangan 

Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, dalam penelitian selanjutnya akan ditulis 

Prabowo-Sandi. Kampanye yang dilakukan kedua pasang calon juga 

menggunakan sarana media sosial. Platform media sosial yang digunakan 

oleh kedua pasang calon meliputi Youtube, Facebook, Twitter, dan Instagram. 

Baik pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin dan Prabowo-Sandi memiliki tim 

masing- masing yang bertugas mengelola akun di berbagai platform tersebut. 

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, salah satu platform yang 

digunakan oleh kedua pasang calon adalah Instagram. Berikut tampilan laman 

akun kedua pasang calon pada platform Instagram : 
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Gambar 1.1 Laman Platform Instagram Pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin 

Sumber : https://instagam.com/jokowi.amin 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 1.2 Laman Platform Instagram Pasangan Prabowo-Sandi 
Sumber : https://www.instagram.com/indonesiaadilmakmur/ 

 

 

Pada unggahan kedua pasangan pada platform Instagram, selalu disisipi 

oleh tagar-tagar tertentu. Pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin menggunakan tagar 

antara lain #2019jokowilagi, #indonesiahebat, serta #jokowikerjanyata 

(jokowi.amin, 2019). Sedangkan pasangan Prabowo-Sandi menggunakan 

tagar #2019prabowosandi, #indonesiaadilmakmur, dan 

#2019prabowoindonesiamenang, (indonesiaadilmakmur, 2019). Selain 

kampanye yang dilakukan oleh tim pemenangan masing-masing paslon, 

kampanye juga dilakukan oleh perorangan calon, seperti yang dilakukanoleh 

https://instagam.com/jokowi.amin
https://www.instagram.com/indonesiaadilmakmur/
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cawapres nomor urut 02 Sandiaga Uno. Sandiaga melakukan kampanye 

dengan mengunjungi 1000 titik di Indonesia. Kegiatan ini disebut dengan 

1000 Titik Sandi. 

Rangkaian kegiatan 1000 Titik Sandi dilakukan Sandiaga Uno sebagai 

Calon Wakil Presiden untuk menyampaikan visi dan misinya sekaligus 

menjaring aspirasi masyarakat. Kegiatan ini juga secara tidak langsung 

memberikan potensi untuk peningkatan popularitas Sandiaga Uno melalui 

interaksi langsung dengan masyarakat. 

Kegiatan 1000 Titik Sandi disampaikan ke publik melalui media 

sosial dengan menggunakan tagar #1000TitikSandi. Tagar tersebut akan 

memudahkan audiens dalam mencari informasi mengenai kegiatan yang 

berlangsung tersebut. Tagar #1000TitikSandi dapat ditemukan di berbagai 

platform, baik Facebook, Twitter, dan Instagram. Pada unggahan yang 

menyertakan tagar tersebut juga dapat ditemui proses pembangunan nilai yang 

dilakukan Sandiaga Uno sehingga mampu menjadi sosok yang diinginkan 

oleh pemilih di Indonesia. 

Pada penelitian ini, peneliti memfokuskan kegiatan #1000TitikSandi 

yang berada pada platform Instagram. Instagram dipilih oleh peneliti karena 

merupakan platform yang memiliki pengikut daring terbanyak kedua pasang 

calon dalam kontestasi pemilihan presiden 2019. Ini dapat dilihat dari jumlah 

pengikut masing-masing calon yang tercatat hingga 17 Februari 2019 

mencapai 352 ribu pada akun Jokowi-Ma’ruf Amin dan 335 ribu pada akun 

Prabowo-Sandi di platform media sosial Instagram. Adapun data yang peneliti 

himpun bahwa pasangan Prabowo-Sandi memiliki kecenderungan 
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menggunakan Instagram dalam melakukan kegiatan kampanye daring 

(kompas, 2018). 

Dalam kacamata komunikasi, kegiatan Sandiaga Uno pada titik- titik 

tersebut dapat dimaknai bukan hanya sebagai agenda kampanye. Proses 

interaksi dengan masyarakat secara langsung dapat membangun citra 

Sandiaga Uno yang merakyat dan mau mendengar keluh kesah langsung dari 

masyarakat. Selain itu penggambaran visual yang dimuat dalam unggahan 

Sandiaga Uno yang memuat ketimpangan kemakmuran juga secara tidak 

langsung memberikan kritik terhadap pemerintah saat ini. 

Putri (2016) menyebutkan bahwa penggambaran visual mampu 

melekatkan nilai-nilai tertentu pada diri seseorang, termasuk penggambaran 

visual melalui daring. Pada unggahan di akun Instagram Indonesia Adil 

Makmur, akun resmi pemenangan Prabowo- Sandi, Sandiaga Uno nampak 

menggunakan atribut-atribut seperti sorban dan peci yang biasa dilekatkan 

dengan agama Islam. Penggambaran visual yang peneliti pilih dalam 

penelitian ini berupa video. Hal ini dikarenakan video dinilai mampu 

menyampaikan secara lebih kompleks, baik pesan secara verbal maupun non 

verbal (Nastiti, 2012). 

Kegiatan yang dilakukan Sandiaga Uno sebagai Calon Wakil 

Presiden nomer urut 02, menggunakan penyampaian argumen-argumen yang 

diatur sedemikian rupa agar diterima di masyarakat. Kegiatan tersebut  

adalah retorika. Retorika dapat diartikan sebagai seni penyusunan argumen 

dan pembuatan naskah pidato. Namun dalam perkembangannya retorika kini 

mencakup segala cara yang digunakan oleh manusia dalam menggunakan 
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simbol untuk memengaruhi lingkungan di sekitarnya (Littlejohn & Foss, 

2014). 

Membahas mengenai retorika, pembahasan ini sudah hadir pada abad 

5 SM ketika kaum sofis Yunani mengembara dari satu tempat ke tempat 

lainnya untuk mengajarkan pengetahuan tentang politik dan pemerintahan 

melalui pidato. Pemerintah perlu usaha untuk memenangkan suara rakyat 

dalam pemilihan, dan caranya adalah melalui retorika tersebut (Rayijem, 

2005). Salah satu tokoh yang menyampaikan pemikiran mengenai retorika 

adalah Aristoteles. Dalam retorika terdapat elemen Ethos, Pathos, dan Logos. 

Ketiganya menjadi elemen yang harus diperhatikan seseorang dalam 

menyusun retorika (Berger, 2000). 

Masih dalam sumber yang sama, Ethos diartikan sebagai karakter dari 

komunikator. Komunikator harus mampu menghadirkan karakter yang 

menjadikan audiens memiliki kepercayaan padanya. Pathos diartikan sebagai 

cara menyampaikan argumen kepada audiens. Gestur, intonansi, maupun 

kegiatan non-verbal lain yang menunjang penyampaian argumen 

komunikator. Serta Logos yang berarti kelogisan argumen yang disampaikan 

oleh komunikator pada audiens. 

Sandiaga Uno menghadirkan elemen-elemen tersebut dalam 

pidatonya. Elemen Ethos, Pathos, dan Logos digunakan Sandiaga untuk 

membangun nilai tertentu pada dirinya. Nilai tersebut dibangun agar 

Sandiaga dipandang sebagai sosok pemimpin yang pantas. Nilai lain yang 

dibangun oleh Sandiaga adalah nilai Islami. 
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Sandiaga dibangun sebagai sosok santri, yang secara tidak langsung 

menjadikannya sebagai sosok pemimpin Islami bagi rakyat walaupun tidak 

memiliki latar belakang santri sebelumnya. Nilai ini dapat dimanfaatkan  

oleh Sandiaga untuk meraih simpati di masyarakat yang menjadikan nilai 

tersebut sebagai salah satu pertimbangan dalam memilih calon pemimpin. 

Craig (2008) menyebutkan bahwa ketertarikan akan nilai tersebut kemudian 

dapat dimanfaatkan sebagai modal untuk mengolah pesan yang nantinya 

memiliki efek penerimaan yang tepat di khalayak. Salah satu bentuk 

pembangunan nilai ini nampak pada unggahan akun Instagram tim 

pemenangan Prabowo-Sandi yaitu Indonesia Adil Makmur pada 7 Januari 

2019. 

Putri (2017) mengatakan bahwa retorika dapat membangun penilaian 

terhadap seseorang. Penilaian tersebut dilekatkan dan menjadi nilai identitas 

yang membedakan dirinya dengan orang lain, atau disebut dengan personal 

branding. Personal branding dalam berbagai bidang, termasuk politik yang 

kemudian dikembangkan menjadi political branding. Political branding 

digunakan oleh politisi untuk memperkuat konsep pencitraan yang ada 

sehingga membangun kepercayaan publik serta mengetahui sosok yang 

diinginkan dan dibutuhkan oleh publik (Gadis & Rusfian, 2013). 

Dalam melaksanakan political branding di masyarakat, Sandiaga 

Uno menggunakan retorika yang telah dipersiapkan sedemikian rupa untuk 

membangun nilai diri yang diinginkan. Political Branding tersebut  

kemudian ditampilkan di berbagai media sosial sebagai aktivitas kampanye 

secara daring. Kampanye daring merupakan bentuk dari online actvism 

dengan bentuk kampanye politik. 
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Kegiatan kampanye secara daring berbeda dengan strategi 

konvensional pada umumnya seperti pemasangan baliho, penyebaran brosur, 

dan sebagainya. Aktivitas ini menggunakan jaringan internet dengan sosial 

media sebagai media penyebarannya (Perdana & Wilianti, 2019). Berikut 

merupakan salah satu bentuk kampanye daring yang dilakukan oleh 

Sandiaga Uno di media sosial Instagram. 

 

Gambar 1.3 Unggahan yang memuat Sandiaga Uno dalam proses kegiatan #1000titiksandi 

Sumber : https://www.instagram.com/indonesiaadilmakmur/ 

 

 

Dalam unggahan di atas, atribut yang dikenakan oleh Sandiaga Uno 

berupa peci dan sorban memiliki kedekatan pada nilai-nilai agama Islam. Nilai- 

nilai Keislaman dilekatkan kepada Sandiaga Uno meskipun tidak memiliki latar 

belakang religius seperti santri, ustaz, dan sejenisnya. Dalam rangkaian 

kegiatan #1000TitikSandi, Sandiaga Uno memasukkan pesantren sebagai 

tempat yang dikunjungi. Bahkan pesantren menjadi tempat yang paling 

banyak dikunjungi dengan 102 titik, lebih banyak dari pasar yang mencapai 77 

titik (katadata, 2019). 

https://www.instagram.com/indonesiaadilmakmur/
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Perilaku-perilaku yang disebutkan di atas dapat dipandang sebagai 

upaya Sandiaga Uno membangun dan menguatkan nilai pemimpin Islam 

dalam dirinya, sekaligus berpotensi meningkatkan sentimen positif terhadap 

dirinya dari sudut pandang pemilih yang melihat nilai Islam sebagai salah satu 

nilai yang dipertimbangkan dalam proses pemilihan. Hal tersebut sesuai 

dengan yang disampaikan Alfi Syahri yang mengulas dalam penelitiannya 

mengenai keberhasilan calon anggota DPD yang mampu terpilih dengan 

menggunakan atribut Islam saat berkampanye. 

Berdasarkan uraian fenomena di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji 

bagaimana pembangunan personal branding yang dilakukan Sandiaga Uno 

melalui retorika politik dalam kegiatan kampanye #1000Titik Sandi. 

 

 
1.2 Rumusan Masalah 

 

Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui bagaimana Tagar 

#1000TitikSandi Sebagai Retorika Politik dalam Pemilihan Presiden Indonesia 

2019 ? 

1.3 Tujuan Penelitian 
 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana retorika 

politik yang dilakukan oleh Sandiaga Uno dalam membangun nilai Pemimpin 

Islam pada dirinya melalui kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam 

#1000TitikSandi. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

 
1.4.1 Manfaat Praktis 

 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi 

mahasiswa, praktisi politik, dan masyarakat mengenai studi retorika, serta 

menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan proses 

pembangunan nilai pada aktor politik tertentu melalui kegiatan retorika politik. 

1.4.2 Manfaat Teoretis 
 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat akademis, 

khususnya bagi penelitian dalam studi Ilmu Komunikasi yang berkaitan dengan 

retorika. 



 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Retorika Politik 
 

Retorika merupakan salah satu tradisi dalam studi ilmu komunikasi. 

Tradisi ini mengkaji bagaimana perilaku komunikasi seseorang, baik dari 

kata-kata atau pesan yang diucapkan hingga atribut yang dikenakan ketika 

menyampaikan pesan sehingga mampu menjadi persuasi bagi orang lain 

(Littlejohn & Foss dalam Rahardjo, 2009). Persuasi tersebut dihadirkan 

dalam bentuk seni wacana yang ditujukan untuk memberikan solusi atas 

permasalahan yang ada di masyarakat (Bitzer dalam Craig, 1999). Retorika 

awalnya hadir di Yunani pada abad 5 S.M. Syracuse, sebuah koloni di 

Yunani, menggunakan retorika untuk bertahan dari perampasan tanah oleh 

tirani. Bentuk retorika yang digunakan saat itu berupa tuturan kata yang 

diatur sedemikian rupa, sehingga mampu meyakinkan juri di pengadilan. Hal 

tersebut menjadi awal mula penggunaan retorika yang erat kaitannya dengan 

pengorganisasian bahasa, gagasan, yang ditujukan untuk menimbulkan 

keyakinan di benak audiens melalui persuasi (Sutrisno & Wiendijarti, 2014). 

Persuasi yang terkandung dalam retorika kemudian dalam 

perkembangannya digunakan digunakan di berbagai bidang. Dalam bidang 

politik, retorika dikembangkan menjadi retorika politik. Retorika Politik 

berasal dari dua kata, retorika dan politik. Retorika berasal dari kata bahasa 

Inggris yaitu “rethoric” yang berarti kepandaian berbicara atau berpidato 

(Syamsuddin, 2014). 
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Dalam sumber yang sama, Wojowasito berpendapat bahwa istilah 

retorika berasal dari bahasa Belanda yaitu “retorica” yang berarti ilmu 

pidato dalam hal pemakaian kata-kata dengan gaya yang indah. Dari kedua 

pendapat tersebut dapat diartikan retorika merupakan suatu seni berbicara 

yang menggunakan bahasa secara efektif dan dengan gaya yang indah. 

Politik berarti kegiatan dalam suatu sistem pengelolaan wilayah yang 

menyangkut proses penentuan tujuan dari sistem tersebut dan bagaimana 

melaksanakan tujuannya (Hasan, 2016). 

Wilayah yang dikelola, dapat berupa Kecamatan, Kabupaten/Kota, 

ataupun wilayah yang cakupannya lebih besar seperti negara. Negara 

merupakan suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan 

ditaati oleh rakyatnya. Kekuasaan tersebut didapatkan melalui proses 

pemilihan dalam sistem politik. Sehingga secara umum retorika politik dapat 

diartikan sebagai sebuah upaya memengaruhi orang lain melalui seni 

penyampaian pesan dengan tujuan mendapatkan kekuasaan pengelolaan suatu 

wilayah. 

Salah satu tokoh retorika, Aristoteles mengkalsifikasikan retorika 

politik menjadi 3 jenis. Jenis-jenis tersebut meliputi deliberatif, forensik, dan 

demonstratif. Retorika deliberatif adalah retorika yang dilakukan di hadapan 

publik dengan tujuan untuk meyakinkan khalayak mengenai apa yang terjadi 

di masa mendatang. Retorika forensik atau yuridis merupakan retorika yang 

berfokus pada apa yang terjadi pada masa lalu dengan tujuan meyakinkan 

khalayak mengenai bersalah atau tidak bersalahnya perkara yang telah terjadi. 
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Retorika demonstratif atau epideiktik adalah retorika yang bertujuan untuk 

memperkuat sifat baik atau sifat buruk seseorang, lembaga, ataupun sebuah 

gagasan. Kampanye merupakan salah satu contoh retorika demonstratif 

dengan tujuan suatu pihak menantang kualifikasi pihak lain dalam proses 

pemilihan. Kampanye ini dapat disampaikan melalui media cetak maupun 

digital dengan jangkauan yang lebih luas seperti sosial media (Hasan, 2016). 

Dalam sumber yang sama menyebutkan bahwa jenis-jenis retorika di 

atas dapat dipadukan untuk memberikan efek persuasi yang lebih kepada 

khalayak. Khalayak dalam retorika digambarkan sebagai pihak yang 

menentukan kesuksesan. Tanpa adanya khalayak maka retorika tidak dapat 

dilakukan. Kampanye yang dibahas sebelumnya membutuhkan pesan yang 

tepat agar khalayak dapat terpengaruh melalui kampanye tersebut. 

Pengelolaan khalayak membutuhkan perencanaan persuasi yang tepat. 

Aristoteles (dalam Marta, 2014), mengemukakan bahwa sejatinya 

retorika merupakan kemampuan untuk memengaruhi orang lain (persuasi), 

dan untuk memengaruhi dibutuhkan alat-alat atau komponen yang 

disesuaikan dengan situasinya (Marta, 2014). Artinya seorang pembicara atau 

komunikator harus cermat dalam memilih alat agar pesan yang disampaikan 

mampu mempersuasi komunikan secara tepat. Alat yang dimaksudkan oleh 

Aristoteles adalah bukti (proof). Dengan bukti tersebut pembicara dapat 

menunjang pesan yang disampaikan. Pelaku retorika dapat menggunakan 

bukti berupa pengalaman, pengetahuan, kemampuan berpikir, atau 

menggunakan bukti yang telah ada. Bukti atau alat persuasi tersebut terdiri 

dari 3 jenis, yaitu ethos (etika/kredibilitas), pathos (emosi), dan logos (logika). 

Bukti retoris ini sangat dipertimbangkan oleh pembicara jika ingin 

pendengarnya terpesersuasi dengan baik. 
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a. Ethos 
 

Hasan (2016) menyebutkan bahwa ethos merupakan alat yang 

digunakan oleh pembicara untuk menunjukkan kepada khalayak bahwa 

pembicara memiliki kredibilitas dengan pengetahuan yang luas, kepribadian 

yang terpercaya, serta status yang terhormat. Maarif (2015) menyebutkan 

bahwa kepribadian pembicara menjadi faktor penting dalam kesuksesan 

retorika. Seorang pembicara harus memastikan bahwa dirinya masih dalam 

batas aman. 

Dalam hal politik, seharusnya seorang pembicara hanya akan 

mengatakan kebaikan-kebaikan yang sudah ia lakukan, namun seorang 

pembicara juga bisa terlihat tidak etis apabila hal yang disampaikan justru 

bertolak belakang dengan apa yang diperbuat. Karakter kepribadian ini dapat 

menjadi magnet khusus bagi penerimaan para pendengar atas pesan yang 

disampaikan oleh pembicara. 

b. Pathos 

 

Alat kedua adalah pathos. Hasan (2016) menyebutkan bahwa alat 

ini digunakan oleh pembicara untuk menyentuh hal-hal yang dalam hati 

khalayak. Hal-hal tersebut meliputi emosi, perasaan, harapan, hingga 

kebencian. Aristoteles berpendapat bahwa pendengar menjadi alat 

pembuktian ketika emosi mereka digugah, pendengar akan mulai menilai 

dengan cara yang berbeda saat mereka dipengaruhi oleh rasa sakit, benci, 

takut, atau bahagia (West & Turner, 2008). Peran pathos dalam retorika adalah 

untuk mempelajari psikologi komunikan yang mendeskripsikan unsur-unsur 

kejiwaan pendengar. 
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Unsur kejiwaan yang sangat diperhatikan oleh Aristoteles adalah emosi dan 

karakter pendengar (Maarif, 2015). 

c. Logos 

 

Hasan (2016) menyebutkan alat ketiga dalam retorika ini adalah 

logos. Logos diartikan sebagai alat yang digunakan pembicara untuk 

meyakinkan khalayak dengan mengajukan bukti atau sesuatu yang terlihat 

sebagai bukti. Pendekatan yang dilakukan oleh alat ini menyentuh logika dari 

para khalayak. Bukti-bukti tersebut dapat berupa argumen, rasionalisasi, 

ataupun wacana. Aristoteles (dalam West & Turner, 2008) mengatakan logos 

mencakup penggunaan beberapa praktik termasuk menggunakan klaim logis 

dan bahasa yang jelas. Klaim tersebut dapat berupa kata-kata yang disusun 

sedemikian rupa sehingga membentuk kalimat yang meyakinkan khalayak. 

Craig (2012) menyebutkan bahwa penggunaan kalimat yang tepat mampu 

menumbuhkan keyakinan dalam benak khalayak. 

Maarif (2015) menjelaskan bahwa logos berisi format pesan yang 

dibuat dan disampaikan oleh pembicara untuk melakukan persuasi pada 

pendengar. Seorang pembicara harus memiliki (1) pengetahuan fakta 

historis, (2) kemampuan membuat analogi, (3) kemampuan membuat fiksi, 

(4) kemampuan untuk berlogika. Apabila hal tersebut dapat dikuasai, maka 

logos dapat direalisasikan untuk kegiatan persuasi pada pendengar melalui 

pesan yang disampaikan. 

Selain ketiga alat di atas, Aristoteles juga melengkapi perangkat 

persuasinya dengan entimem dan contoh. 
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d. Entimem 

 

Entimem berasalah dari bahasa Yunani, en berarti di dalam, dan 

thymos yang berarti pikiran. Entimem merupakan bagian dari silogisme yang 

tidak lengkap, tidak untuk menghasilkan bukti ilmiah tetapi untuk 

menimbulkan keyakinan. Disebut tidak lengkap karena terdapat premis yang 

dihilangkan. Alat ini bertujuan untuk mengarahkan audiens untuk menarik 

kesimpulan dari pernyataan yang disampaikan. Kata-kata disusun untuk 

mengarahkan audiens menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum 

menuju khusus (Rapp, 2010). 

Silogisme sendiri terdiri dari 3 premis, yakni mayor, minor, dan 

kesimpulan. Misalkan semua manusia memiliki rasa iba kepada seseorang 

yang menderita. Kalimat tersebut termasuk dalam premis mayor. Premis 

minornya adalah anda manusia. Sehingga menghasilkan kesimpulan bahwa 

anda memiliki perasaan iba tersebut. Bila dihubungkan dengan keinginan 

memengaruhi anda untuk mengasihi orang-orang yang menderita, maka 

pembicara akan mengatakan, “Pilihlah partai kami yang anti korupsi, yang 

mempunyai kader partai yang bersih. Sebagai rakyat Indonesia yang 

mendukung anti korupsi, anda pasti lebih memilih partai kami”. Kalimat yang 

dicetak miring merupakan bentuk silogisme, dengan premis mayor yang 

dihilangkan (Hasan, 2016). 

e. Contoh 

 

Selain itu terdapat contoh sebagai cara lain yang disebutkan oleh 

Aristoteles. Contoh merupakan alat yang digunakan untuk mengarahkan 

audiens untuk menarik kesimpulan dari pernyataan secara induktif, yaitu hal- 

hal yang bersifat khusus menuju hal yang umum (Rapp, 2010). 
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Misalkan 65 juta dari 150 juta rakyat Indonesia memberikan dukungan 

suaranya dengan memilih calon presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY) 

sebagai Presiden Republik Indonesia yang ke-6 pada pemilu 2009. Jadi SBY 

merupakan kandidat presiden yang populer di kalangan rakyat Indonesia 

(Hasan, 2016). 

Entimem dan Contoh menjadi dua alat pelengkap untuk 

meyakinkan kepada khalayak atas gagasan ataupun pernyataan yang 

disampaikan oleh pembicara. Alat-alat di atas penting untuk mendukung 

keberhasilan persuasi yang dilakukan kepada pendengar. Dengan adanya 

perpaduan dari kepercayaan pendengar terhadap kredibilitas pembicara, 

penyertaan sisi emosional pendengar, kejelasan data yang disampaikan, serta 

contoh yang disampaikan dengan meyakinkan maka akan menjadi senjata 

yang ampuh untuk melakukan perusasi melalui retorika kepada pendengar 

(Rapp, 2010). Unsur persuasi yang terkandung dalam retorika mampu untuk 

membangun realitas yang diinginkan oleh pembicara. Pembicara dapat 

membangun realitas dengan melekatkan nilai-nilai tertentu sehingga publik 

kemudian yakin bahwa pembicara memang memiliki nilai tersebut (Craig, 

2012). 

Peneliti menggunakan tinjauan pustaka mengenai retorika politik 

dikarenakan dalam pelaksanaan kampanye, seorang pembicara menggunakan 

retorika untuk menyampaikan pesan. Penyampaian pesan oleh pembicara juga 

menyangkut dengan apa yang terjadi pada retorika, dalam hal ini adalah 

retorika politik, yaitu seni berbicara. Retorika politik digunakan sebagai alat 

persuasi dalam kegiatan kampanye melalui tagar #1000TitikSandi pada 

platform Instagram. 
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Untuk penelitian ini, peneliti menggunakan retorika Aristoteles dikarenakan 

dalam retorika Aristoteles terdapat alat yang  dapat digunakan untuk 

mempersuasi melalui sebuah pesan, yakni ethos, pathos, dan logos, serta 

dapat pula dilengkapi oleh entimem dan contoh untuk 

dipadukan sebagai alat persuasi yang paling tepat guna mencapai nilai diri 

atau personal branding yang diinginkan dalam kontestasi politik. 

2.2 Political Branding 
 

Political branding adalah cara strategis dari consumer branding untuk 

membangun citra politik. Brand yang baik untuk nama perusahaan, kandidat 

atau produk adalah sama pentingnya karena permintaan konsumen menjadi 

meningkat dan bisa dengan mudah menjalin relasi dengan taktik modern 

untuk memperlakukan kandidat politik sama seperti produk (Scammell, 

dalam Sandra, 2013). Political branding merupakan kombinasi antara 

kegiatan branding dengan tujuan keterpilihan seseorang melalui kontestasi 

politik. Political branding hadir untuk memperkuat konsep pencitraan yang 

ada, dengan fokus penciptaan identitas pembeda di tengah ketatnya 

persaingan, sekaligus membangun kepercayaan publik serta mengetahui 

sosok yang diinginkan dan dibutuhkan oleh publik (Gadis & Rusfian, 2013). 

Sehingga diperlukan formulasi branding untuk membentuk citra yang tepat 

bagi politisi agar dapat disukai dan dipilih oleh masyarakat. 

Formulasi branding yang tepat pada politisi mampu membentuk 

kepribadian yang disukai oleh masyarakat. Seperti yang dibahas sebelumnya 

bahwa kepribadian ini mampu menjadi faktor penentu terpilihnya politisi 

tersebut dalam sebuah kontestasi. 
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Montoya (2002) menyebutkan bahwa elemen branding yang 

dibangun meliputi : 

a. Spesialisasi (The Law of Specialization) 
 

Ciri khas dari sebuah brand yang hebat adalah ketepatan pada 

sebuah spesialisasi, yakni penguasaan pada suatu bidang secara 

mendalam. 

Penguasaan ini menjadikan seseorang dipandang sebagai sosok ahli, yang 

terpercaya dalam melaksanakan pekerjaan sesuai bidang keahliannya. 

b. Kepemimpinan (The Law of Leadership) 
 

Dalam suasana ketidakpastian masyarakat membutuhkan sosok 

yang mampu memberikan keputusan dan arahan yang jelas untuk 

memenuhi kebutuhan mereka. Hal ini dapat berupa penyampaian orasi 

yang lugas dalam kampanye mengenai rancangan program yang disusun 

untuk masyrakat. 

c. Kepribadian (The Law of Personality) 
 

Kepribadian dalam hal ini dimaksudkan pada bagaimana seseorang 

mampu dipandang sebagai sosok yang baik, bukan sempurna. Seseorang 

yang hebat tidak harus sempurna, ia dapat menjadi sosok yang disukai oleh 

masyarakat di tengah ketidak-sempurnaanya. 

d. Perbedaan (The law of Distinctoveness) 
 

Perbedaan ini dimaksudkan untuk membangun branding diri 

dengan memiliki nilai yang berbeda dari orang lain. Tujuannya untuk lebih 

dikenal di tengah masyarakat dibanding merk diri calon lainnya. 
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e. The law of Visibility 
 

Untuk menjadi terlihat (visible) dibutuhkan konsistensi dalam 

melakukan kegiatan branding. Seseorang perlu mempromosikan dirinya, 

memasarkan dirinya di setiap kesempatan yang ada. 

f. Kesatuan (The law of Unity) 
 

Kehidupan pribadi seseorang dibalik branding diri harus sejalan 

dengan etika moral dan sikap yang telah ditentukan dari merk tersebut. 

Kehidupan 

 
pribadi selayaknya menjadi cermin dari sebuah citra yang ingin 

ditanamkan dalam brand diri. 

g. Nama baik (The Law of Goodwill) 
 

Branding diri akan menjadi lebih kuat dan bertahan lama apabila 

orang tersebut dapat dipersepsikan secara positif. Seseorang harus 

diasosiasikan dengan sebuah nilai atau ide positif dan bermanfaat yang 

diakui secara umum. 

Seiring perkembangan teknologi informasi, aktivitas political branding 

merambah hingga dunia maya. Media sosial digunakan politisi untuk 

menjangkau pemilih pada medium yang berbeda. Arindita (2018) 

menyebutkan bahwa media sosial dimanfaatkan oleh politisi untuk 

berkampanye secara daring. Keberhasilan kampanye daring ini dibuktikan 

dengan keterpilihan Barack Obama sebagai Presiden Amerika Serikat. Saat itu 

tim sukses Barack Obama mampu mendulang dana dari masyarakat melalui 

kampanye online. 
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Pada sumber yang sama juga disebutkan bahwa di Indonesia aktivitas 

political branding secara online dapat dilihat pada kemenangan Jokowi-Ahok 

pada Pilkada DKI Jakarta pada tahun 2012. Adapun pada tahun 2014 Susilo 

Bambang Yudhoyono yang menggunakan media sosial untuk menjalin 

interaksi lebih luas kepada khalayak. Dengan hadirnya media sosial, politisi 

saat ini memiliki kesempatan untuk membangun hubungan yang lebih dekat 

dengan rakyat. 

Perdana & Wilianti (2019) menjelaskan keberadaan sosial media 

mengubah taktik dan strategi pemenangan kedua pasangan calon presiden dan 

wakil presiden 2019. Hal tersebut dapat terlihat dari munculnya tim khusus yang 

menangani media sosial. Bahkan secara khusus kedua paslon tersebut telah 

menyiapkan berbagai media tersebut sebagai sumber resmi dalam 

penyebarluasan materi kampanye mereka. Sebagian partai politik pun tengah 

memproduksi dan memanfaatkan video-video pendek dalam menyebarluaskan 

gagasan dan program mereka kepada pemilih melalui berbagai platform media 

sosial yang tersedia. Adapun media sosial yang digunakan antara lain 

Facebook, Twitter, dan Instagram. 

Tinjauan pustaka mengenai political branding di atas digunakan 

peneliti untuk mengetahui bagaimana kegiatan branding yang digunakan para 

politisi untuk memikat masyarakat agar memilih mereka dalam kontestasi 

politik. Adanya perkembangan branding yang merambah pada dunia politik, 

melahirkan tokoh-tokoh yang menggunakan political branding ini sebagai 

senjata untuk terpilih dalam kontestasi politik. 
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Salah satu politisi yang menggunakan political branding pada kontestasi 

politik adalah Sandiaga S. Uno, yang merupakan salah satu Calon Wakil 

Presiden pada ajang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik 

Indonesia 2019. Sandiaga Uno menggunakan media sosial Instagram sebagai 

medium untuk aktivitas kampanye daring yang diwujudkan dalam program 

#1000TitikSandi. 

2.3 Online Activism dalam Political Campaign 
 

Perdana & Wilianti (2019) menjelaskan keberadaan sosial media 

mengubah taktik dan strategi pemenangan dalam kontestasi  politik. 

Kehadiran sosial media membuka peluang terciptanya formulasi baru dalam 

strategi pemenangan. Keunggulan sosial media yang mampu menjangkau 

kalangan luas dengan tidak dibatasi adanya wilayah dan waktu selama masih 

terkoneksi dengan internet, memungkinkan tim pemenangan melancarkan 

kegiatan untuk memenangkan politisi yang mencalonkan diri. Bentuk 

kegiatan tersebut salah satunya adalah kampanye daring. 

Kampanye daring merupakan bentuk dari online actvism dengan bentuk 

kampanye politik. Kegiatan ini berbeda dengan strategi konvensional pada 

umumnya seperti pemasangan baliho, penyebaran brosur, dan sebagainya. 

Aktivitas ini menggunakan jaringan internet dengan sosial media sebagai 

media penyebarannya. Salah satu sosial media yang digunakan dalam 

kampanye daring ini adalah Instagram. 

Instagram merupakan salah satu platform media sosial yang memiliki 

jumlah pengguna paling banyak di Indonesia. Instagram tidak hanya digunakan 

untuk saling terhubung satu sama lain sebagaimana fungsi dari media sosial, 
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namun juga dapat digunakan untuk keperluan lain seperti mempromosikan 

suatu hal (Nisrina, 2015). 

Dalam sumber yang sama disebutkan pula bahwa Instagram adalah 

sebuah aplikasi yang digunakan untuk membagikan foto dan atau video. 

Semakin populernya Instagram sebagai aplikasi yang digunakan untuk 

membagi foto dan video membuat berbagai kalangan memanfaatkan platform 

ini sebagai promosi berbagai hal, termasuk promosi mengenai sosok tertentu 

yang dalam hal ini berupa kampanye politisi saat masa pemilihan. 

Salah satu fitur yang dapat digunakan oleh pengguna Instagram adalah 

tagar atau hashtag. Gunawan (2017) menyebutkan bahwa fitur ini digunakan 

untuk menyambungkan pengguna dengan foto-foto yang telah diunggah oleh 

pengguna lainnya dengan satu topik yang sama. Penggunaan tagar (#) dapat 

menyebarkan informasi dari foto atau video yang diunggah menjadi lebih luas, 

tidak terbatas kepada para followers saja. Hashtag ini dapat pula diikuti oleh 

pengguna, dan nantinya unggahan serupa akan secara berkala muncul saat 

pengguna menekan menu explore. Kemudahan dalam menghubungkan para 

pengguna melalui tagar ini dimanfaatkan sebagai salah satu bentuk kampanye 

model baru dengan menautkan para pengguna dalam tagar yang sama. 

Sehingga apabila pengguna menekan tagar tersebut, maka seluruh unggahan 

yang ditulis dengan tagar yang sama akan muncul. Tagar ini tidak luput 

dimanfaatkan oleh praktisi politik dalam melaksanakan kegiatan kampanye. 

Salah satunya adalah Sandiaga Uno yang menggunakan tagar #1000TitikSandi 

untuk berkampanye selama ia menjadi Calon Wakil Presiden dalam  

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 

2019. 
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Tinjauan pustaka Online Activism dalam Political Campaign ini 

digunakan oleh penulis untuk mengetahui praktik aktivitas daring sebagai 

wujud dari kampanye online Sandiaga Uno dalam Pemilihan Umum Presiden 

dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2019. Dalam ajang Pemilihan 

Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2019, Sandiaga 

Uno menggunakan tagar #1000TitikSandi di media sosial Instagram sebegai 

medium untuk aktivitas kampanye daring yang dilakukannya. 

2.4 Penelitian Terdahulu 
 

Penelitian terdahulu yang peneliti gunakan sebagai panduan dan 

referensi membahas mengenai retorika politik yang dilakukan oleh politisi di 

Indonesia dan representasi identitas diri melalui media sosial Instagram. Hal 

tersebut dikarenakan peneliti ingin menampilkan penelitian terdahulu yang 

paling dekat dengan tema penelitian yang akan diteliti, namun dalam penelitian 

terdahulu terdapat beberapa perbedaan seperti pada metode penelitian dan 

objek dalam penelitian. Penelitian yang dicantumkan dalam tabel terdiriatas 2 

buah jurnal nasional dan satu laporan penelitian. 

Penelitian terdahulu pertama yang digunakan oleh peneliti adalah jurnal 

yang ditulis oleh Alfi Syahri. Penelitian ini berjudul Konstruksi Retorika 

Politik Anggota DPD Provinsi Sumatera Utara Drs. Rijal Sirait Pada Pemilu 

2014. Penelitian tersebut menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan 

menggunakan teori fenomenologi, teori hermeneutika, teori interaksionisme 

simbolik dan komunikasi politik sebagai komunikasi perusasi retorika dengan 

model interaktif Miles dan Huberman untuk menganalisis penelitiannya. 
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Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa penggunaan simbol Islam 

dalam Pemilu DPD 2014 mampu menarik simpati masyarakat untuk memilih 

Drs. Rijal Syahri sebagai Dewan Perwaikilan Daerah di Sumatera Utara tahun 

2014. 

Penelitian terdahulu kedua yang digunakan oleh peneliti adalah jurnal 

yang berjudul Foto Diri, Representasi Identitas dan Masyarakat Tontonan di 

Media Sosial Instagram. Jurnal tersebut ditulis oleh Evania Putri. Penelitian 

tersebut menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan etnografi visual 

untuk menganalisis penelitiannya. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan 

bahwa gambar berupa foto diri di media sosial Instagram memiliki hubungan 

sosial tertentu. Dalam gambar tersebut memuat simbol-simbol visual yang 

mampu menyampaikan pesan tertentu kepada masyarakat di media sosial 

sebagai audiens atau komunikan. 

Penelitian terdahulu yang ketiga adalah laporan penelitian yang ditulis 

oleh Dianingtyas Putri. Penelitian tersebut berjudul Analisis Retorika Pada 

Pembentukan Personal Branding Sandiaga Uno Sebagai Pemimpin Publik 

Pilkada 2017. Penelitian tersebut menggunakan penelitian kualitatif deskriptif 

dengan retorika untuk menganalisis penelitiannya. Hasil dari penelitian 

tersebut menunjukkan bahwa Sandiaga Uno mampu melaksanakan tahapan- 

tahapan dalam retorika secara tepat. 
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Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 
 

No Kriteria Penelitian 1 Penelitian 2 Penelitian 3 Relevansi 

 Judul Konstruksi 

Retorika Politik 

Anggota  DPD 

Provinsi 

Sumatera Utara 

Drs. Rijal Sirait 

Pada Pemilu 

Tahun 2014 

Foto  Diri, 

Representasi 

Identitas   dan 

Masyarakat 

Tontonan   di 

Media Sosial 

Instagram 

Analisis Retorika 

Pada 

Pembentukan 

Personal 

Branding 

Sandiaga Uno 

Sebagai 

Pemimpin Publik 

Pilkada 2017 

Tagar 

#1000TitikSandi 

Sebagai 

Retorika Politik 

Sandiaga Uno 

dalam 

Pemilihan 

Presiden 

Indonesia 2019 

 Peneliti Alfi Syahri Evania Putri Dianingtyas Putri Prasetyo 

Nugroho 

Adi 

 Tahun 2017 2016 2017 2019 

 Metode Kualitatif Kualitatif Kualitatif dengan Kualitatif  

deskriptif dengan strategi metodologi dengan  

dengan model fenomenologi deskriptif metodologi 

interaktif Miles   deskriptif  

dan Huberman     

 Hasil Hasil penelitian Simbol-simbol Hasil penelitian  

ini  visual yang ini menunjukkan 

menunjukkan terdapat dalam Sandiaga Uno 

bahwa  foto di media mampu 

penggunaan sosial  mengorganisasik 

simbol Islam Instagram an alat-alat dalam 

dalam Pemilu mampu retorika untuk 

DPD 2014 membentuk membangun atau 

mampu  representasi mengkonstruksi 

menarik  yang  nilai sebagai 
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  simpati diinginkan. pemimpin publik  

masyarakat Represntasi di Pilkada DKI 

untuk memilih tersebut dapat Jakarta 2017. 

Drs. Rijal mewakili Sandiaga Uno 

Syahri sebagai sesuatu tertentu mengorganisasik 

Dewan melalui visual an secara tepat 

Perwaikilan yang elemen ethos, 

Daerah di terkandung pathos, dan logos, 

Sumatera Utara dalam untuk 

tahun 2014. unggahan di menciptakan 

Simbol Islam media sosial retorika yang baik 

seperti Instagram. dalam 

penggunaan  memberikan 

lobe putih dan  persuasi kepada 

baju koko  masyarakat. 

mampu   

menarik   

partisipasi   

masyarakat   

Sumatera Utara   

pada Pemilu   

DPD 9 April   

2014.   

 Persamaan -Penelitian -Membahas -Penelitian -Penelitian 

Kualitatif representasi Kualitatif Kualitatif 

Deskriptif suatu nilai Deskriptif -Membahas 

-Membahas melalui simbol -Membahas mengenai 

mengenai tertentu. retorika yang representasi 

retorika politik -Palftom media dilakukan oleh suatu nilai 

yang dilakukan sosial yang  melalui pesan 
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  untuk mewakili 

suatu identitas 

agama tertentu. 

digunakan 

adalah 

Instagram. 

tokoh dalam 

kontestasi politik. 

-Tokoh yang 

diteliti, yaitu 

Sandiaga Uno. 

tertentu dalam 

retorika. 

-Persuasi yang 

dilakukan untuk 

ajang kontestasi 

politik. 

 Gap -Menggunakan -Menggunakan -Kontestasi -Momen 

Penelitian teknik studi etnografi politik yang pemilihan 

 pengumpulan visual dalam terjadi dalam terjadi pada 

 data wawancara analisis data penelitian ini Pemilihan 

 dan observasi. -Membahas berada pada Presiden dan 

 -Menggunakan representasi momen Pilkada Wakil Presiden 

 model interaktif terhadap suatu DKI Jakarta Republik 

 Miles dan nilai secara 2017. Indonesia Tahun 

 Huberman umum, tidak  2019. 

 untuk analisis terbatas dalam  -Data berasal 

 data. kontestasi  dari platform 

 -Retorika politik.  sosial media 

 politik yang   Instagram. 

 diteliti    

 disampaikan    

 oleh Drs. Rijal    

 Syahri.    

Sumber: Data Diolah Peneliti 
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2.5 Kerangka Berpikir 
 

Kerangka berpikir ini berangkat dari branding seorang tokoh politik 

yang dibangun melalui retorika pada media sosial Instagram. Branding tidak 

hanya berlaku pada barang ataupun jasa, namun juga dapat digunakan untuk 

menyematkan suatu nilai kepada seseorang. Tokoh-tokoh yang bertarung 

dalam kontestasi politik harus mampu menghadirkan nilai positifyang mampu 

membuat masyarakat memilih mereka, sehinga diperlukan branding agar tokoh 

politik tersebut memiliki nilai yang berbeda dari calon politisi lainnya. 

Dalam membangun nilai seseorang, diperlukan langkah-langkah yang 

tepat agar nilai tersebut dapat tersemat pada diri seseorang. Dalam kontestasi 

politik, terdapat proses kampanye sebagai wahana pengenalan diri seorang 

calon politisi agar lebih dikenal oleh masyarakat. Tidak cukup dalam tahap 

dikenal, agar seorang calon politisi dapat dipilih oleh masyarakat maka politisi 

harus memiliki nilai yang diinginkan, dan melalui kampanye tersebut seorang 

politisi dituntut untuk dapat meyakinkan masyarakat untuk memilihnya. 

Seorang politisi dalam berkampanye memiliki tim khusus untuk membantu 

dalam kontestasi politik, tim ini disebut dengan tim sukses. Tim sukses 

bertugas salah satunya menyusun strategi untuk melakukan persuasi kepada 

masyarakat agar dapat memilih calon yang diusungnya. Proses persuasi tersebut 

salah satunya dapat menggunakan retorika. 

Retorika menghadirkan alat-alat yang dapat digunakan untuk 

melakukan persuasi di situasi tertentu. Dalam kaitannya pada kontestasi politik, 

retorika digunakan untuk melakukan persuasi agar masyarakat memilih calon 

tertentu. Salah satu tokoh politik yang terlibat dalam kontestasi politik adalah 
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Sandiaga Uno. Ia merupakan Calon Wakil Presiden Republik Indonesia nomer 

urut 02, yang berpasangan dengan Prabowo Subianto. Sandiaga Uno 

melakukan retorika sebagai upaya persuasi dengan mendatangi masyarakat di 

banyak titik. Titik-titik yang didatangi oleh Sandiaga Uno diklaim mencapai 

1000 titik, yang kemudian kegiatan ini disebut dengan 1000 Titik Sandi. 

Kegiatan ini juga disebarluaskan pada media sosial Instagram dengan memberi 

tanda “#1000TitikSandi” pada keterangan unggahan. 

Penggunaan konsep retorika yang dikemukakan oleh Aristoteles dalam 

penelitian ini dikarenakan retorika Aristoteles merupakan sebuah alat persuasi. 

Sebagai sebuah alat persuasi, retorika dapat digunakan untuk menyampaikan 

pesan yang memiliki maksud tertentu. Dalam konteks politik, seorang politisi 

membutuhkan nilai-nilai yang diinginkan oleh masyarakat agar dapat terpilih, 

dan kampanye merupakan momen untuk membangun nilai tersebut. Kampanye 

yang dilakukan oleh Sandiaga Uno menggunakan retorika dalam penyampaian 

pesannya. Hal ini dimaksudkan untuk melakukan persuasi kepada masyarakat 

agar memilihnya dalam ajang Pemilihan Umum 2019. Dalam penelitian ini, 

peneliti membentuk kerangka pemikiran yang didasari oleh tujuan penelitian 

yaitu mengetahui bagaimana political branding Sandiaga Uno yang 

disampaikan melalui retorika dengan bentuk #1000TitikSandi. 
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Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 

Sumber : Data Diolah Penulis 

Ethos Pathos Entimem Contoh Logos 

Political Branding Sandiaga Uno melalui 

retorika politik dengan tagar #1000TitikSandi 

Retorika Aristoteles 



 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 
 

Penelitian ini membahas tentang retorika Sandiaga Uno untuk 

membangun political branding melalui kampanye daring berupa tagar 

#1000TitikSandi pada platform Instagram. Penelitian ini menganalisis 

bagaimana penerapan unsur-unsur retorika yang digunakan Sandiaga Uno 

dalam kampanye daring pada platform Instagram. 

Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma 

konstruktivis. Paradigma penelitian merupakan sudut pandang yang digunakan 

oleh peneliti dalam memandang suatu realitas. Pujileksono (2015) 

menyatakan bahwa paradigma konstruktivis memiliki karakteristik yang 

memandang suatu realita dibentuk oleh berbagai macam latar belakang 

sebagai bentuk konstruksi oleh realita tersebut. Realita yang menjadi objek 

penelitian merupakan suatu tindakan sosial oleh aktor sosial. Dalam penelitian 

ini, objek penelitian adalah tindakan Sandiaga Uno yang menggunakan 

retorika dalam kegiatan kampanye melalui Instagram pada Pemilihan Presiden 

Republik Indonesia Tahun 2019. 

Kriyantono (2014) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif bertujuan 

untuk menjelaskan fenomena sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data 

sedalam-dalamnya. Penelitian ini tidak mengutamakan besarnya populasi 

atau sampling, bahkan populasi dan sampling-nya terbatas. Jika ada data yang 

terkumpul sudah mendalam dan bisa menjelaskan fenomena yang diteliti, 

maka tidak perlu mencari sampling lainnya. Dalam penelitian kualitatif yang 
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lebih ditekankan adalah pada kedalaman (kualitas) data bukan pada 

banyaknya (kuantitas) data. Danzin & Lincoln dalam Pujileksono (2015) 

menjelaskan bahwa penelitian kualitatif melibatkan penggunaan dan 

pengumpulan berbagai bahan empiris, seperti studi kasus, pengalaman 

pribadi, introspeksi, riwayat hidup, wawancara pengamatan, teks sejarah, 

interaksional dan visual : yang menggambarkan momen rutin dan 

problematis, serta maknanya dalam kehidupan individual dan kolektif. 

Penelitian kualitatif bertujuan untuk melakukan penafsiran terhadap 

realitas sosial atau fenomena sosial. Pujileksono (2015) mengatakan bahwa 

metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah multi 

metodologi, sehingga sebenarnya tidak ada metodologi khusus yang 

digunakan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode analisis 

tekstual kualitatif yang membahas mengenai cara persuasi pada suatu proses 

komunikasi. Analisis tekstual berpusat pada pesan. Hal ini berarti bahwa 

analisis tekstual berfokus pada kata-kata atau simbol yang digunakan dalam 

beberapa jenis wacana (West & Turner dalam Rizki, 2018). Pada analisis 

tekstual peneliti diharuskan mengidentifikasi suatu teks secara cermat. Teks 

yang diteliti dapat berupa pidato kepresidenan, film, acara televisi, iklan, atau 

bentuk wacana lain termasuk kampanye di melalui sosial media. Analisis 

tekstual menggabungkan metode dan teori karena analisis tekstual tidak 

mengedepankan prediksi atau hubungan sebab-akibat, namun metode ini 

berfokus pada gambaran menyeluruh dan pemahaman mengenai kegiatan 

komunikasi yang terjadi. Sumber yang sama menyebutkan bahwa dalam 

tradisi retoris juga dapat menggunakan metode analisis tekstual, sehingga 
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dalam penelitian ini peneliti menggunakan retorika Aristoteles yang di 

dalamnya terdapat 5 elemen retorika, yaitu ethos, pathos, logos, entimem, dan 

contoh untuk menganalisis penerapan unsur-unsur retorika yang terdapat 

dalam praktik kampanye Sandiaga Uno dalam kampanye daring di sosial 

media Instagram. 

3.2 Fokus Penelitian 
 

Sugiyono (2015) menjelaskan bahwa peneliti dalam penelitian 

kualitatif tidak akan menetapkan penelitiannya hanya berdasarkan variabel 

penelitian, namun keseluruhan situasi sosial yang diteliti. Situasi sosial 

tersebut meliputi aspek tempat (place), pelaku (actor), dan aktivitas (activity) 

yang berinteraksi secara sinergis. Dalam penelitian kualitatif terdapat batasan 

masalah yang disebut fokus. Fokus penelitian berisi pokok masalah yang 

masih bersifat umum. Fokus penelitian ditujukan untuk membatasi studi bagi 

peneliti dan menentukan sasaran penelitian sehingga dapat 

mengklarifikasikan data yang dikumpulkan, diolah, dianalisis, dalam suatu 

penelitian (Moelong, 2012). Fokus penelitian akan menjadikan peneliti 

membatasi studi sehingga objek dalam penelitian tidak melebar dan terlalu 

luas. 

Peneliti berfokus pada kegiatan kampanye Sandiaga Uno dengan 

bentuk kunjungan di 1000 titik atau disebut dengan 1000 Titik Sandi. Titik- 

titik ini merupakan lokasi yang dikunjungi Sandiaga Uno pada momen 

kampanye pada Pemilu 2019. Secara khusus Sandiaga Uno dan tim kampanye 

pasangan calon Prabowo-Sandi mengunggah kegiatan ini pada platform sosial 

media Instagram yang dihubungkan dengan tagar #1000TitikSandi. 
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Unggahan yang peneliti fokuskan adalah unggahan dengan bentuk video 

yang dilakukan oleh akun Instagram Indonesia Adil Makmur, akun resmi  

tim pemenangan Prabowo-Sandi, dan akun Instagram Sandiaga  Uno. 

Peneliti memilih unggahan berbentuk video karena dalam video menyajikan 

tidak hanya gambar atau foto, tetapi juga dilengkapi persuasi verbal yang 

dilakukan oleh Sandiaga Uno. Peneliti memilih unggahan yang dilakukan 

pada bulan Januari 2019 karena unggahan video terbanyak dilakukan pada 

bulan tersebut dibandingkan bulan lainnya. 

3.3 Sumber dan Jenis Data 
 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 

sekunder. Sugiyono (2015) menyebutkan bahwa data primer merupakan data 

yang diperoleh langsung dari sumber data. Data primer merupakan sumber 

data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, sedangkan data 

sekunder merupakan sumber data yang secara tidak langsung memberikan 

data kepada pengumpul data seperti melalui orang lain atau melalui dokumen. 

Data primer pada penelitian ini diperoleh dari unggahan akun resmi Sandiaga 

Uno dan Indonesia Adil Makmur selaku tim pemenangan pasangan Prabowo- 

Sandi pada Pemilu 2019. Unggahan yang dilakukan oleh  akun Indonesia  

Adil Makmur pada 7 Januari 2019, sedangkan pada akun Sandiaga Uno pada 

7 dan 8 Januari 2019. Sedangkan data sekunder yang peneliti peroleh dalam 

penelitian ini berasal dari literatur-literatur seperti buku, jurnal, dan sumber 

lain yang berkaitan dengan penelitian ini. 
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3.4 Unit Analisis Data 
 

Unit analisis data dapat diartikan sebagai sesuatu yang berkaitan 

dengan fokus penelitian. Unit analisis data dalam penelitian ini adalah 

transkrip dari video yang diunggah akun Indonesia Adil Makmur dan 

Sandiaga Uno. Unggahan pada akun Indonesia Adil Makmur dapat ditemui 2 

unggahan video dengan tagar #1000TitikSandi pada tanggal 7 Januari 2019, 

satu buah unggahan memuat 3 buah video, dan satu unggahan lain memuat 1 

buah video. Sedangkan pada akun Sandiaga Uno, video yang diunggah 

masing-masing berjumlah 1 buah video pada tanggal 7 dan 8 Januari 2019. 

Peneliti akan meneliti unsur-unsur berupa kalimat yang diucapkan, intonasi, 

gestur, backsound, serta atribut Sandiaga Uno dalam video tersebut. 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 
 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang strategis dalam 

sebuah penelitian. Hal tersebut dikarenakan tujuan utama dari penelitian 

adalah mendapatkan data. Tanpa adanya teknik pengumpulan data yang tepat, 

maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang sesuai dan memenuhi standar 

data yang ditetapkan. Pemilihan dan penggunaan teknik pengumpulan data 

ditentukan oleh kebutuhan peneliti untuk mendapatkan data yang diperlukan. 

Selain itu teknik pengumpulan data juga disesuaikan dengan sumber daya 

peneliti, seperti dana, jangkauan, dan penguasaan teknis. Pujileksono (2015) 

menyebutkan bahwa penelitian analisis teks dengan paradigma 

konstruktivistik lebih sesuai menggunakan teknik pengumpulan data 

dokumentasi dan seterusnya. Sugiyono (2015) menjelaskan bahwa dalam 

penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan 

berberapa cara, salah satunya adalah dokumentasi. 
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Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan 

mengumpulkan dokumen-dokumen yang mendukung penelitian. Dokumen 

diartikan sebagai catatan peristiwa yang telah lalu. Dokumen dapat berupa 

gambar, tulisan, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang 

digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah unggahan video akun 

Indonesia Adil Makmur dan Sandiaga Uno pada sosial media Instagrampada 

tanggal 7 dan 8 Januari 2019. Video tersebut memuat kegiatan kampanye yang 

dilakukan oleh Sandiaga Uno pada momen Pemilu 2019, dengan bubuhan 

tagar #1000TitikSandi pada keterangan unggahan. Kriyantono (2014) 

menyebutkan bahwa transkrip acara tv merupakan salah satu contoh dokumen 

yang berupa dokumen publik. Dalam hal ini unggahan di media sosial 

termasuk ke dalam dokumen publik, sebagaimana pendapat Mathilda Birowo, 

dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia pada 

halaman koran online Republika pada 2015 sehingga peneliti 

memasukkannya sebagai sumber data yang akan diteliti. 

3.6 Teknik Analisis Data 
 

Analisis data merupakan salah satu langkah penting dalam sebuah 

penelitian. Moleong (2012) menyebutkan bahwa analisis data dapat dilakukan 

sebagai sebuah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam 

sebuah pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema 

dan dapat dirumuskan hipotesis kerja sperti yang disarankan oleh data. 

Analisis data pada penelitian kualitatif bersifat induktif, yaitu suatu analisis 

berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi 

hipotesis. Kriyantono (2014) menyebutkan cara berpikir induktif yaitu cara 

berpikir yang berangkat dari hal-hal yang khusus (fakta empiris) menuju hal- 
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hal yang umum (tataran konsep). 

 

Analisis dilakukan pada data yang telah diperoleh dari observasi, 

wawancara, dokumentasi, dan studi literatur yang telah dilakukan, Dalam 

penelitian ini, peneliti menggunakan metode rethorical analysis, yaitu metode 

analisis tekstual kualitatif yang membahas mengenai cara persuasi pada suatu 

proses komunikasi. Analisis retorika menggunakan retorika Aristoteles yang 

difokuskan untuk melihat unsur ethos, pathos, logos, entimem, dan contoh 

pada unggahan video di akun Instagram Indonesia Adil Makmur yang 

dilengkapi tagar #1000TitikSandi. 

a. Ethos 
 

Ethos merujuk pada karakter, intelegensi, dam niat baik yang 

dipersepsikan dari seorang pembicara ketika hal-hal ini ditunjukkan melalui 

pidato dari komunikator. Dalam ethos, wawasan, karakter, dan etika dari 

komunikator memiliki pengaruh pada kredibilitas di mata audiens. 

b. Pathos 
 

Pathos merupakan unsur yang berkaitan dengan emosi yang 

dimunculkan dari audiens. Pathos mempelajari psikologis audiens atau 

komunikan yang dideskripsikan dengan nilai-nilai kejiwaan komunikan yang 

harus diketahui oleh komunikator. 

c. Logos 
 

Logos adalah bukti-bukti logis yang digunakan oleh komunikator. Hal 

ini dapat berupa argumen, rasionalisasi, dan wacana. Logos mencakup 

penggunaan beberapa praktik termasuk menggunakan klaim logis dan bahasa 

yang jelas. Logos berisi format pesan yang dibuat dan disampaikan oleh 
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komunikator untuk melakukan persuasi kepada audiens. 

 
d. Entimem 

 

Entimem merupakan bagian dari silogisme yang tidak lengkap, 

disebut tidak lengkap karena terdapat premis yang dihilangkan. Entimem 

digunakan oleh komunikator sebagai pelengkap 3 unsur sebelumnya. 

Entimem tidak untuk menghasilkan bukti ilmiah tetapi digunakan oleh 

komunikator untuk menimbulkan keyakinan audiens. Alat ini digunakan 

pembicara untuk mengarahkan audiens agar menarik kesimpulan dari 

pernyataan yang disampaikan secara deduktif. 

e. Contoh 

 
Contoh adalah unsur lain yang bertujuan melengkapi unsur-unsur 

retorika sebelumnya. Unsur ini bertujuan untuk mengarahkan pemikiran 

audiens agar menarik kesimpulan umum secara induktif pada pesan yang 

disampaikan oleh komunikator. Alat ini digunakan pembicara untuk 

mengarahkan audiens agar menarik kesimpulan dari pernyataan yang 

disampaikan secara induktif. 

3.7 Keabsahan Data 
 

Untuk mendapatkan keabsahan data, peneliti menggunakan 

triangulasi dalam penelitian ini. Triangulasi dapat diartikan sebagai suatu 

cara yang digunakan oleh peneliti untuk memeriksa keabsahan data dengan 

menggunakan kombinasi berbagai metode dan perspektif yang berbeda 

(Denzin, dalam Pujileksono, 2015). Denzin (dalam Moeloeng, 2012) 

membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang 

memanfaatkan penggunaan sumber, metode, peneliti, dan teori. 
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Dengan dilakukannya triangulasi, peneliti mampu mengecek ulang hasil 

temuan yang ada dengan cara membandingkan berbagai sumber, metode, 

atau teori melalui cara-cara berikut : 

1. Mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan. 
 

2. Melakukan pemeriksaan dengan berbagai sumber data. 
 

3. Memanfaatkan berbagai metode agar proses pemeriksaan 

kepercayaan data dapat dilakukan. 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber, 

yakni penggalian data dengan sumber data yang berbeda (Pujileksno, 

2015). Hal ini dilakukan untuk memberikan pandangan yang berbeda pada 

fenomena sehingga melahirkan keluasan pengetahuan untuk memperoleh 

kebenaran yang handal. Sumber data yang digunakan adalah sumber data 

primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer pada penelitian ini 

adalah hasil dokumentasi unggahan dari akun Instagram Indonesia Adil 

Makmur dan Sandiaga Uno yang memuat tagar #1000TitikSandi. 

Sedangkan data sekunder yang peneliti gunakan berasal dari literatur yang 

terkait dengan bahasan pada penelitian ini. 



 

BAB IV 

GAMBARAN UMUM 

Pada gambaran umum peneliti akan menjelaskan subjek penelitian dalam 

penelitian yang berisikan gambaran umum tokoh serta alasan peneliti memilih tagar 

#1000TitikSandi pada Instagram sebagai objek penelitian. Penjabarannya sebagai 

berikut : 

4.1 Sandiaga Uno 

 
Berdasarkan laman viva.co.id, Sandiaga Uno merupakan sosok yang 

awalnya dikenal sebagai pengusaha muda. Namun sejak tahun 2017, Sandiaga 

Uno mulai dikenal sebagai salah satu tokoh politik di Indonesia melalui 

pencalonan dirinya pada Pemilukada DKI Jakarta tahun 2017. Saat itu 

Sandiaga Uno mencalonkan diri sebagai Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta 

berpasangan dengan Anies Baswedan. 

Sandiaga Uno lahir di Pekanbaru, 28 Juni 1969. Ia merupakan anak 

bungsu dari dua bersaudara dari pasangan Razif Halik Uno dan Rachmini 

Rachman. Ayah Sandiaga Uno bekerja di perusahaan Caltex di Riau dan 

ibunya dikenal sebagai pakar pendidikan kepribadian. Pada tahun 1970-an, 

Sandiaga Uno pindah ke Jakarta dan mulai mengenyam pendidikan SD hingga 

SMA di Jakarta. Pada masa kuliah, Sandiaga Uno berkuliah di Amerika 

Serikat. 

Pada 1990, Sandiaga Uno lulu dari Wichita State University dengan 

gelar Bachelor of Business Administration. Sempat bekerja di Bank Summa, 

Sandiaga lalu melanjutkan kuliahnya di George Washington University, dan 
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mengambil Master of Business dengan biaya beasiswa. Dua tahun kemudian ia 

lulus dengan IPK 4,0. 

Setelahnya, Sandiaga dikenal sebagai pebisnis hingga pada tahun 2015 

memutuskan masuk dalam dunia politik. Prabowo Subianto mendaulatnya 

menjadi pengurus Partai Gerindra (viva.co.id, n.d). Dalam pernjalanan karir 

politiknya di Partai Gerindra, Sandiaga pernah menjabat Wakil Ketua Pembina 

Partai Gerindra, dan Ketua Tim Pemenangan Pemilu Partai Gerindra 

(kompas.com, 2018). Pada 2017, ia maju sebagai Calon Wakil Gubernur DKI 

Jakarta berpasangan dengan Anies Baswedan untuk Pemilukada DKI Jakarta 

2017. Keduanya diusung Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera. Pada 

Pemilukada tersebut, Anies dan Sandiaga berhasil memenangkan kontestasi, 

sekaligus terpilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 

2017-2022. Anies dan Sandiaga unggul dari pasangan incumbent Basuki 

Tjahaya Purnama dan Djarot Syaiful Hidayat dengan presentase suara 57,95% 

(kpu.go.id, 2017). 

Dikutip dari halaman online kompas, pada tahun 2019 Sandiaga Uno 

melepas jabatannya di Partai Geridra serta jabatan sebagai Wakil Gubernur 

DKI Jakarta. Hal ini dilakukan agar Sandiaga dapat menjadi calon  

independen untuk maju sebagai Calon Wakil Presiden Indonesia, berpasangan 

dengan Prabowo Subianto pada Pilpres Indonesia tahun 2019. Dengan maju 

sebagai calon independen, diharapkan dukungan dari partai lain akan lebih 

mudah diterima dibandingkan apabila kedua calon berasal dari partai yang 

sama. 
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Majunya Sandiaga sebagai calon independen menjadikan selanjutnya 

pasangan calon ini mendapatkan dukungan dari Partai Keadilan Sosial (PKS) 

dan Partai Amanat Nasional (PAN) untuk bersama-sama maju dalam Pilpers 

2019. Secara keseluruhan, pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno 

diusung oleh Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat 

Nasional (PAN), dan Partai Demokrat. 

4.2 Gambaran Umum Tagar #1000TitikSandi 

 
Setiap Calon Presiden-Wakil Presiden pada Pilpres 2019 diberikan 

kesempatan berkampanye. Proses ini ditujukan untuk semakin mengenalkan 

masing-masing pasangan kepada pemilih, sekaligus menarik simpati agar 

terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia 2019. Sandiaga Uno, 

sebagai Calon Wakil Presiden nomor urut 02, melakukan kampanye kepada 

masyarakat. Salah satu bentuk kampanye Sandiaga Uno adalah kunjungan di 

1000 wilayah di Indonesia atau dikenal dengan kegiatan 1000 Titik Sandi. 

Dikutip dari pinterpolitik, tercatat 1567 titik telah dikunjungi Sandiaga 

Uno dalam kegiatan #1000TitikSandi hingga bulan April 2019. Dari sekian 

banyak titik yang dikunjungi, pesantren menjadi titik terbanyak yang 

dikunjungi. Pesantren menjadi titik yang dikunjungi dengan 102 titik, lebih 

banyak dibandingkan pasar yang sebanyak 72 titik. Kegiatan #1000TitikSandi 

kemudian dipublikasi kepada masyarakat melalui media sosial dengan 

dihubungkan tagar #1000TitikSandi. Tagar tersebut dapat ditemui di berbagai 

platform media sosial, termasuk Instagram. 
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Instagram merupakan media sosial dengan jumlah pengikut terbesar 

dari akun resmi Sandiaga Uno dan tim kampanye Prabowo-Sandi, yakni 

Indonesia Adil Makmur. Dibandingkan tim kampanye pasangan nomor urut 

01, Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Prabowo-Sandi memiliki jumlah pengikut 

yang lebih banyak. Pada Mei 2019, akun Instagram pasangan Jokowi-Ma’ruf 

Amin memiliki jumlah pengikut 513 ribu, sedangkan pasangan Prabowo-Sandi 

memiliki jumlah pengikut sebanyak 728 ribu. Jumlah tersebut belum termasuk 

dengan jumlah pengikut akun perorangan masing-masing calon. Bagi pasangan 

Prabowo-Sandi, jumlah di atas dapat menjadi peluang untuk memberikan 

pengaruh melalui kampanye daring yang dilakukan pada media sosial 

Instagram, termasuk kegiatan kampanye Sandiaga Uno dengan unggahan yang 

dihubungkan tagar #1000TitikSandi. 

Pada platform Instagram, tagar #1000TitikSandi tercatat diunggah 

sebanyak 1217 kali. Jumlah tersebut diunggah oleh berbagai akun. Akun-akun 

yang mengunggah dengan menyertakan tagar #1000TitikSandi terdiri dari 

akun perorangan hingga organisasi, termasuk akun Sandiaga Uno dan 

Indonesia Adil Makmur. Pada akun Sandiaga Uno unggahan yang 

menyertakan tagar #1000TitikSandi dekitahui sebanyak 3 kali. Unggahan 

tersebut diunggah pada 7 dan 8 Januari 2019. Unggahan pada 7 Januari memuat 

poster syukuran atas tercapainya 1000 titik yang telah Sandiaga kunjungi serta 

pada unggahan lain Sandiaga Uno sedang berbicara mengenai capaian titik 

kunjungan yang telah berjumlah 1000 titik. Selanjutnya pada unggahan 8 

Januari menampilkan Sandiaga Uno yang sedang menerima sumbangan dari 

perempuan muda untuk operasional kampanye pasangan Prabowo-Sandi. 
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Gambar 4.1 Contoh unggahan Sandiaga Uno yang menyertakan tagar #1000TitikSandi 

 

Akun Indonesia Adil Makmur mengunggah sebanyak 4 unggahan yang 

menyertakan tagar #1000TitikSandi. Pada 7 Januari 2019 akun tersebut 

mengunggah sebanyak 3 unggahan. Unggahan tersebut terdiri dari 1 unggahan 

berisi 1 video, 1 unggahan berisi gambar, dan 1 unggahan lain berisi banyak 

video yang diunggah secara bersamaan dalam 1 unggahan. Indonesia Makmur 

mengunggah 1 unggahan lain berisi kumpulan foto Sandiaga Uno saat 

melakukan kegiatan kunjungan pada 29 Januari 2019. 

 
 

 
Gambar 4.2 Contoh unggahan Indonesia Adil Makmur yang menyertakan tagar 

#1000TitikSandi 
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Dari berbagai unggahan tersebut ditemui beragam komentar yang 

memberikan apresiasi kepada Sandiaga Uno yang telah melakukan kunjungan 

di 1000 titik. Dalam kolom komentar di unggahan-unggahan tersebut Sandiaga 

Uno digambarkan sebagai sosok pemimpin idaman, memiliki sifat religius, 

cerdas, dan dekat dengan Tuhan. Hal tersebut menjadi salah satu indikasi 

keberhasilan proses pembangunan nilai yang dilakukan oleh Sandiaga Uno 

melalui kampanye daring menggunakan tagar #1000TitikSandi. 



 

BAB V 

 

PENYAJIAN DATA DAN PEMBAHASAN 

 
5.1 Penyajian Data 

 

Pada bagian ini peneliti akan menjabarkan hasil temuan data melalui 

dokumentasi pada akun Instagram Sandiaga Uno (@sandiuno) dan Indonesia 

Adi Makmur (@indonesiaadilmakmur). Peneliti berfokus pada unggahan dari 

kedua akun tersebut yang menyertakan tagar #1000TitikSandi. Penyajian data 

ini peneliti jabarkan dalam bentuk tabel yang berisi perilaku verbal, nonverbal, 

dan atribut lain dalam video. Peneliti akan membagi hal-hal tersebut dan 

mengelompokkan sesuai dengan alat retorika yang disampaikan oleh 

Aristoteles. Alat retorika yang digunakan pada pengelompokkan data meliputi 

Ethos, Pathos, Logos, Entimem, dan Contoh. 

5.1.1 Unggahan Instagram Sandiaga Uno 7 Januari 
 

Sandiaga Uno mengunggah video pada 7 Januari 2019 yang berisi 

ucapan rasa syukur atas terlaksananya kampanye 1000 Titik Sandi. Dalam 

video berdurasi 52 detik tersebut Sandiaga menyampaikan rasa syukur dan 

terima kasih atas doa masyarakat sehingga mampu melaksanakan kunjungan 

di 1000 titik. 
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Gambar 5.1 Unggahan Sandiaga Uno pada 7 Januari 2019 yang menyertakan tagar #1000TitikSandi 

Sumber : https://www.instagram.com/sandiuno/?hl=id 
 

Caption : 

 

Syukur Alhamdulillah atas 1000 titik kunjungan saya dalam menyerap 

aspirasi masyarakat Indonesia. Tanpa dukungan serta doa dari masyarakat 

perjuangan ini tiada artinya. 

Di bawah kendali Prabowo-Sandi, kami akan hadirkan pemerintahan 

yang kuat dan tegas serta memberikan solusi terhadap permasalahan ekonomi 

yang dirasa makin menyulitkan masyarakat. 

Mari kita terus tingkatkan semangat ini, sampaikan kepada seluruh 

masyarakat bahwa fokus kita ialah perbaikan ekonomi, dengan membuka 

lapangan kerja seluas-luasnya untuk putra-putri bangsa, dan menghadirkan 

harga-harga bahan pokok dan biaya hidup yang lebih terjangkau. 

#1000TitikSandi 

Monolog Sandiaga Uno : 

 

Hari ini menjadi hari yang sangat spesial karena hari ini tepat di kunjungi 

terakhir adalah titik kunjungan yang ke-1000. Mulai bulan Agustus sampai 

awal Januari ini tentunya kita patut syukuri Allah masih berikan kesehatan, 

https://www.instagram.com/sandiuno/?hl=id
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kekuatan, stamina. Ini kita harapkan bisa lebih menangkap aspirasi masyarakat, 

apa yang mereka inginkan mengenai kehidupan ekonomi mereka yang lebih 

baik, kesejahteraan, lapangan pekerjaan, penghasilan. Pemerintah harus hadir 

untuk memberikan solusi terhadap permasalahan ekonomi sehari-hari mereka 

menciptakan dan menyediakan lapangan pekerjaan, dan juga stabilitas harga- 

harga bahan pokok dan biaya hidup mereka. Tentunya berharap juga didoakan 

oleh seluruh masyarakat untuk masih diberikan kekuatan. 

Tabel 5.1 Pengelompokkan Data Pada Unggahan Sandiaga Uno 7 Januari 2019 
 

No Ethos Pathos Logos Entimem Contoh 

1 Pada paragraf 

awal di caption 

unggahan di 

atas, ditemui 

pembangunan 

nilai diri pada 

Sandiaga Uno. 

Penggunaan 

kata 

“Alhamdulillah 

” merupakan 

cara bersyukur 

yang digunakan 

oleh seorang 

yang beragama 

Islam. Pada 

paragraf awal 

ini ditemui pula 

bentuk apresiasi 

Sandiaga Uno 

Kata “Syukur 

Alhamdulillah” 

di pembuka 

paragraf 

menarik 

perhatian 

khalayak. 

Dengan 

pengucapan kata 

tersebut, 

mengindikasika 

n adanya 

capaian yang 

diraih oleh 

Sandiaga Uno. 

Narasi yang 

disampaikan 

dalam bentuk 

caption 

mampu 

menghadirkan 

wacana 

tentang 

buruknya 

kinerja 

pemerintah 

sehingga 

dibutuhkan 

Prabowo- 

Sandi untuk 

merubahnya. 

Keluhan yang 

disampaikan 

dari 1000 titik 

kunjungan 

Terdapat 2 

premis di 

paragraf kedua. 

Yang pertama 

adalah Di 

bawah kendali 

Prabowo-Sandi 

akan 

menghadirkan 

pemerintahan 

yang kuat dan 

tegas, dan 

premis kedua 

adalah 

Prabowo-Sandi 

akan 

memberikan 

solusi dari 

permasalahan 

yang ada. 

Kedua premis 

ini dapat 

mengarahkan 

kesimpulan 

bahwa memilih 

Prabowo-Sandi 

merupakan 

pilihan yang 

tepat. 

Sandiaga 

Uno telah 

hadir di 1000 

titik di 

Indonesia, 

serta ia juga 

menyerap 

aspirasi 

masyakat 

dalam setiap 

kunjungan 

tersebut. 

Kalimat 

pembuka pada 

cation 

tersebut 

mampu 

menciptakan 

pemikiran 

bahwa 

Sandiaga 

merupakan 
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 terhadap  dihadirkan  pemimpin 

yang 

mengetahui 

permasalahan 

di masyarakat 

dan siap 

menghadirkan 

solusi dari 

permasalahan 

yang 

disampaikan. 

dukungan sebagai bukti 

masyarakat di yang 

kegiatan 1000 mendukung 

Titik Sandi. argumen 

Sandiaga Uno Sandiaga 

pada paragraf bahwa 

ini membangun Indonesia 

nilai diri membutuhkan 

sebagai solusi, 

pemimpin yang khususnya 

memiliki permasalahan 

karakter religius ekonomi 

dan menghargai seperti 

dukungan lapangan 

rakyat. kerja, 

 keterjangkaua 

 n harga bahan 

 pokok dan 

 biaya hidup. 

2 Sandiaga Uno Sandiaga    

menggunakan mengucapka 

caption dalam apresiasi kepada 

unggahannya. msayarakat yang 

Caption tersebut telah 

berisi niat mendukung dan 

Sandiaga Uno berdoa. 

bersama  

pemerintahan  

barunya nanti  

akan  

memberikan  
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 kehidupan yang 

lebih baik. 

Sandiaga Uno 

menjadikan 

perbaikan 

ekonomi, 

pembukaan 

lapangan kerja, 

dan 

keterjangkauan 

harga bahan 

pokok sebagai 

niat baik yang 

disampaikan 

pada caption 

unggahan ini. 

  .  

3 Pada paragraf 

akhir di caption 

unggahan ini, 

Sandiaga Uno 

menuliskan 

tentang 

rencananya 

untuk 

menghadirkan 

Pada paragraf 

kedua di caption 

unggahan 

disebutkan 

tentang rencana 

Prabowo dan 

Sandiaga apabila 

terpilih menjadi 

Presiden dan 
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 harga yang Wakil Presiden    

terjangkau oleh Indonesia. Pada 

masyarakat. akhir kalimat 

Penekanan diberikan 

pembukaan penekanan 

lapangan “...permasalahan 

pekerjaan dan ekonomi yang 

menghadirkan dirasa makin 

bahan pokok menyulitkan 

dengan harga masyarakat.”. 

yang terjangkau Kalimat tersebut 

merupakan niat memberikan 

Sandiaga Uno sentuhan emosi 

untuk kepada pembaca 

memberikan mengenai 

perbaikan kesulitan dan 

ekonomi bagi penderitaan 

masyarakat. masyarakat yang 

 saat ini merasa 

 ekonomi di 

 Indonesia 

 mengalami 

 banyak 

 permasalahan. 

4 Dalam monolog Paragraf kedua    

di unggahan pada caption 

tersebut unggahan 

Sandiaga Uno menghadirkan 

menyampaikan optimisme 

rasa syukurnya kepada 

atas kondisi khalayak. Janji 

fisik yang untuk 
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 dimiliki. 

Selanjutnya 

Sandiaga 

menyampaikan 

harapan 

terlaksananya 

kegiatan 1000 

Titik Sandi. 

Sandiaga 

sebagai 

Cawapres telah 

mendatangi 

1000 lokasi 

yang tersebar di 

seluruh 

Indonesia 

dengan tujuan 

lebih 

menangkap 

aspirasi 

masyarakat. 

Dalam dua 

pernyataan ini, 

Sandiaga dapat 

menghadirkan 

sosok pemimpin 

yang senantiasa 

bersyukur 

kepada Tuhan 

dan mau 

mendengarkan 

keluhan 

menghadirkan 

solusi dari 

permasalahan 

ekonomi 

menjadi 

pembangun rasa 

optimis di 

masyarakat. 
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 langsung dari 

masyarakat. 

    

5 Dalam momen Paragraf ketiga    

yang sama, pada caption 

Sandiaga Uno berisi ajakan 

di akhir video untuk 

menutup meningkatkan 

kalimatnya semangat pada 

dengan seluruh rakyat 

mengharapkan Indonesia. 

doa dari Ajakan ini 

masyarakat. disampaikan 

Doa merupakan untuk memupuk 

bagian dari rasa semangat di 

pengharapan diri setiap 

kepada Tuhan masyarakat 

untuk sesuatu Indonesia. 

yang  

diinginkan.  

Penutup ini  

Sandiaga Uno  

mampu  

menghadirkan  

sosok pemimpin  

yang memiliki  

kedekatan  

dengan Tuhan  

serta bersifat  

rendah hati.  

Sifat rendah hati  

tercermin dari  

pernyataannya  
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 yang masih 

mengharapkan 

doa dari 

masyarakat agar 

diberikan 

kekuatan. 

    

6 Selama Sandiaga dalam    

penayangan video tersebut 

video Sandiaga menyampaikan 

mengenakan rasa senang dan 

pakaian syukur karena 

olahraga, mampu 

dengan kondisi melaksanakan 

Sandiaga yang kunjungan 

masih hingga titik yang 

berkeringat ke 1000. 

nampak seperti  

telah melakukan  

olahraga.  

Pakaian yang  

dikenakan  

dalam video  

tersebut dapat  

menunjukkan  
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 Sandiaga 

sebagai seorang 

yang gemar 

berolahraga. 

Memiliki usia 

yang paling 

muda diantara 

Capres maupun 

Cawapres lain 

menjadikan 

aktivitas ini 

dinilai sebagai 

seorang yang 

mau untuk 

menjaga 

kebugaran, 

berjiwa energik, 

dan ingin tetap 

sehat. 

Selanjutnya 

mimik dan 

intonasi 

Sandiaga saat 

menjawab 

membangun 

nilai diri 

sebagai sosok 

yang tenang. 

    

Sumber : Data Diolah Peneliti 
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5.1.2 Unggahan Instagram Sandiaga Uno 8 Januari 2019 
 

Sandiaga Uno mengunggah video pada 8 Januari 2019 yang 

menampilkan pertemuannya dengan Nicole. Pertemuan ini berisi pemberian 

bantuan dana dari Nicole kepada Sandiaga untuk digunakan sebagai 

operasional kampanye Prabowo-Sandi. 

 

 
 

 

 

Gambar 5.2 Unggahan Sandiaga Uno pada 8 Januari 2019 yang menyertakan tagar #1000TitikSandi 

Sumber : https://www.instagram.com/sandiuno/?hl=id 
 

Caption : 

 

Nigel       datang       jauh-jauh       dari       Yogyakarta       ke 

syukuran #1000TitikSandi hari Senin kemarin di Menteng, Jakarta Pusat. 

Nicole datang dengan memberikan kami titipan yang tidak bisa dilihat dari 

berapa jumlahnya, melainkan keikhlasannya untuk kebaikan bangsa kita ke 

depan. 

Saya dan Pak @prabowo mengucapkan terima kasih banyak atas 

sumbangsihnya. Kami akan gunakan bantuan ini sebaik-baiknya untuk 

perjuangan mewujudkan harapan rakyat Indonesia akan harga-harga yang lebih 

terjangkau dan lapangan kerja yang lebih luas untuk anak bangsa. 

https://www.instagram.com/sandiuno/?hl=id
https://www.instagram.com/explore/tags/1000titiksandi/
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Dialog : 

 

Sandiaga : Nicole from Jogjakarta, give a lot of money. 

 

Nicole : This is just, tanda cinta dari para generasi muda, dari keluarga 

saya. 

Sandiaga : I need to record this properly, and we wanna thank you. Nanti kita 

hitung jumlahnya. Behalf of Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi saya 

ucapkan terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam. Mudah-mudahan ini 

bisa meringankan perjuangan kami, terima kasih. 

Tabel 5.2 Pengelompokkan Data Pada Unggahan Sandiaga Uno Uno 8 Januari 2019 
 

No Ethos Pathos Logos Entimem Contoh 

1 Pada paragraf 

pertama dalam 

unggahan    ini 

dituliskan 

caption 

mengenai 

pertemuan 

Sandiaga   Uno 

bersama 

Nicole. Nicole 

diperlihatkan 

memberikan 

donasi  berupa 

uang   yang 

diberikan 

kepada 

Sandiaga   Uno 

untuk 

operasional 

kampanye, dan 

Sandiaga 

memberikan 

apresiasi    atas 

bantuan Nicole. 

Paragraf pertama 

pada caption 

unggahan   ini 

disebutkan 

bahwa  Nicole 

memberikan 

donasi  berupa 

uang  yang 

diberikan kepada 

Sandiaga   Uno 

untuk operasional 

kampanye.   Dari 

caption unggahan 

tersebut, 

diketahui bahwa 

Nicole datang 

jauh    dari 

Yogyakarta yang 

menimbulkan 

simpati dan rasa 

iba dari 

khalayak. 

Dialog 

anatara 

Sandiaga 

dan Nicole 

membangun 

klaim  logis 

bahwa 

generasi 

muda 

mencintai 

Prabowo- 

Sandi. 

Paragraf 

terakhir  pada 

caption 

unggahan   di 

atas 

memunculkan 

premis 

Prabowo-Sandi 

akan 

menggunakan 

bantuan untuk 

mewujudkan 

harapan 

bangsa. Selain 

itu potongan 

kalimat 

selanjutnya 

yaitu  harga 

yang lebih 

terjangkau dan 

lapangan kerja 

yang lebih luas 

untuk anak 

bangsa 

Ditemukan 

pada dialog 

Sandiaga 

dengan Nicole. 

Premis 

pertama adalah 

Nicole 

memberikan 

bantuan   dana, 

dan premis 

kedua  adalah 

pernyataan 

Nicole  bahwa 

bantuan 

tersebut 

merupakan 

tanda    cinta 

dari generasi 

muda. 
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    menjadi premis 

berikutnya. 

 

2 Pada paragraf 

terakhir di 

caption 

unggahan 

tersebut 

disebutkan 

mengenai 

rencana 

Sandiaga Uno 

dan Prabowo 

Subianto yang 

berniat 

mewujudkan 

harapan rakyat 

Indonesia 

dengan bantuan 

tersebut. 

Pada paragraf 

terakhir di 

caption 

unggahan 

tersebut 

disebutkan 

mengenai niat 

Sandiaga Uno 

bersama 

Prabowo 

Subianto. 

Bantuan dana 

yang didapatkan 

digunakan untuk 

menghadirkan 

harga yang lebih 

terjangkau dan 

lapangan kerja 

yang lebih luas. 

Kalimat tersebut 

dapat 

menumbuhkan 

empati kepada 

pasangan 

Prabowo-Sandi. 

   

3 Dialog yang 

ditampilkan 

antara Sandiaga 

dengan Nicole 

memberikan 

pandangan 

bahwa 

Sandiaga 

mampu untuk 

memberikan 

feedback sesuai 

dengan lawan 

bicaranya. 
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4 Sandiaga 

menggunakan 

peci hitam 

dalam video 

yang diunggah. 

Penggunaan 

peci hitam oleh 

Sandiaga dapat 

memberikan 

kesan bahwa 

Sandiaga 

merupakan 

sosok yang 

sederhana dan 

tangguh. 

    

5 Sandiaga Uno 

menyampaikan 

setiap kata 

yang diucapkan 

dengan tenang, 

walaupun kata- 

kata yang 

diucapkan 

memiliki 

kecenderungan 

menggunakan 

Bahasa Inggris. 

Hal tersebut 

dapat 

meyakinkan 

masyarakat 

untuk 

memandang 

Sandiaga 

memiliki 

kapabilitas 

dengan 

kemampuan 

penguasaan 

bahasa asing 
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 yang 

dimilikinya. 

    

Sumber : Data Diolah Peneliti 

 

5.1.3 Unggahan Instagram Indonesia Adil Makmur 7 Januari 2019 
 

Indonesia Adil Makmur sebagai official accunt tim kampanye 

Prabowo-Sandi mengunggah video pada 7 Januari 2019. Unggahan tersebut 

berisi kegiatan syukuran atas tercapainya kunjungan Sandiaga Uno di 1000 titik 

dalam kampanye 1000 Titik Sandi. 

 
Gambar 5.3 Unggahan Indonesia Adil Makmur pada 7 Januari 2019 yang menyertakan tagar 

#1000TitikSandi. Unggahan berisi satu video. 

Sumber : https://www.instagram.com/indonesiaadilmakmur/ 
 

Caption : 

 

#1000titiksandi 

Monolog : 

Sholawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan Nabi Besar 

Muhammad S.A.W. Semoga kita mendapat syafaatnya di yaumil akhir. Yah 

hari ini hari bersejarah banget karena alhamdulillah wa syukurillah mulai 17 

Agustus 2018 di mana saya mulai menyapa seluruh wilayah Indonesia sampai 

6 Januari. Sudah bertemu dengan begitu banyak elemen masyarakat. Ini tidak 

https://www.instagram.com/indonesiaadilmakmur/
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akan mungkin tanpa bantuan dari tim yang mendukung saya, saya ingin terima 

kasih kepada tim penjadwalan, Mbak Erna, dari tim LO, ada Pak Samad, juga 

dari teman-teman yang ada di tim advance. Saya juga tak lupa mencoba 

memberikan apresiasi yang tertinggi kepada tim kepolisian yang 24 jam 

mengawal saya. Ini yang paling banyak berinteraksi sama emak-emak. 

Tabel 5.3 Pengelompokkan Data Pada Unggahan Indonesia Adil Makmur Uno 7 Januari 2019 (1) 
 

No Ethos Pathos Logos Entimem Contoh 

1 Sandiaga Ajakan untuk    

menggunakan memberikan 

diksi pada salam dan 

pembuka pidato sholawat sebagai 

yang erat pembuka pidato 

dengan atribut- membangun 

atribut Islam. suasana khidmat 

Penyebutan dalam acara. 

“sholawat”,  

“Nabi Besar  

Muhammad  

S.A.W.”,  

“syafaat”, dan  

“yaumil akhir”  

di kalimat  

pertama  

merupakan  

istilah yang  

berhubungan  

erat dengan  

masyarakat  

pemeluk agama  

Islam.  

Selanjutnya  

pada kalimat  

kedua terdapat  

kata  

“alhamdulillah  

wa syukurillah”  

yang digunakan  



62 
 

 

 oleh Sandiaga 

yang kerap 

digunakan oleh 

pemeluk agama 

Islam untuk 

bersyukur. 

    

2 Sandiaga dalam Sandiaga berdoa    

video yang untuk 

diunggah mengharapkan 

memberikan syafaat dari Nabi 

ucapan terima Muhammad 

kasih kepada S.A.W di yaumil 

setiap tim akhir. 

pendukung  

yang telah  

membantu  

terlaksananya  

rangkaian  

kegiatan 1000  

Titik Sandi.  

3 Dalam video di Sandiaga    

unggahan berterima kasih 

tersebut atas bantuan dari 

ditampilkan berbagai tim 

suasana momen yang ikut 

syukuran menyukseskan 

Sandiaga Uno rangkaian 

atas kegiatan 

tercapainya kampanye 1000 

1000 titik Titik Sandi. 

kunjungan.  

Terdapat 3  

orang yang  

mengenakan  

baju koko  

lengkap dengan  

atributnya di  

belakang  

Sandiaga. 3  

orang tersebut  
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 mengenakan 

atribut pakaian 

yang erat 

dengan agama 

Islam. 

    

4 Sandiaga 

menggunakan 

kata 

“alhamdulillah” 

untuk 

mengungkapka 

n rasa 

syukurnya di 

acara 

tasyakuran 

yang 

berlangsung. 

    

5 Sandiaga Uno 

menyampaikan 

setiap kata 

yang diucapkan 

dengan tenang. 

    

Sumber : Data Diolah Peneliti 

 

5.1.4 Unggahan Instagram Indonesia Adil Makmur Tanggal 7 Januari 

2019 

Indonesia Adil Makmur sebagai official accunt tim kampanye 

Prabowo-Sandi mengunggah video pada 7 Januari 2019. Unggahan tersebut 

berisi 3 buah video yang menampilkan berbagai kegiatan Sandiaga Uno saat 

berkunjung di berbagai titik dalam rangkaian kampanye 1000 Titik Sandi. 
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Gambar 5.4 Unggahan Indonesia Adil Makmur pada pada 7 Januari 2019 yang menyertakan tagar 

#1000TitikSandi. Unggahan berisi tiga video. 

Sumber : https://www.instagram.com/indonesiaadilmakmur/ 
 

Caption : 

 

1000 titik telah dikunjungi, 107.237 kilo meter telah dilewati. Dengan 

jalur udara, darat, laut, semua untuk bertemu dengan masyarakat di seluruh 

daerah di Indonesia dan menyerap harapan mereka. 

Namun, ajang Pilpres ini bukan soal berapa titik yang sudah @sandiuno 
 

kunjungi, juga bukan berapa jauh jarak yang bang Sandi lalui, ini tentang nasib 

bangsa kita ke depan. 

Kita selalu ingat apa yang Pak @prabowo katakan “kalau anak-anak 
 

muda memilih untuk diam, maka nantinya yang berkuasa ialah orang-orang 

jahat”. 

Insya Allah, dengan niat dan kerja keras, @sandiuno mampu menjadi 
 

pemimpin yang mewakili semua kalangan masyarakat, dan membawa negara 

ini dalam kemakmuran dengan lapangan kerja yang terbuka luas dan harga- 

harga yang lebih bisa dijangkau oleh seluruh masyarakat. 

Kami ucapkan terima kasih untuk warga yang sudah hadir di acara 

syukuran hari ini dan ikut berdoa bersama. Perjuangan kita belum usai, kita 

sama-sama berjuang demi mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur. 

https://www.instagram.com/indonesiaadilmakmur/
https://www.instagram.com/sandiuno/
https://www.instagram.com/prabowo/
https://www.instagram.com/sandiuno/
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#1000titiksandi #indonesiaadilmakmur #sandiagauno 
 

Dialog dan/ Monolog : 

 

Video 1 

 

Ibu 1 : Ngga tau ya, kebanyakan yang di dalem itu kurang yang masuk. 

 

Dalemnya kurang iya. Pembelinya berkurang. 

 

Ibu 2 : Iya saya adalah pasien kanker payudara yang tidak dicover oleh 

pemerintah obatnya. Saya mohon untuk Bang Sandi untuk bisa membantu 

temen-temen kita yaitu seperti saya obat Herceptinoleh itu tidak dijamin 

BPJS. 

Bapak 1 : Jalan kali itu pak udah, kalo ngantarkan bahan kami itu tu sampai 

pak, anam hari baru sampai ke tempat kain. 

Sandi : Oke, ini Sadam Husein dari Mandailing Natal. Menyumbangkan lagi 

uang kepada kami. Untuk itu kami ucapkan Sadam Husein barakallahu fiik 

Video 2 

Ibu 1 : Tolong ya pak dompet emak-emak nanti dijaga, diisi kalo sudah jadi 

Wakil Presiden. Semoga emak-emak di Indonesia dan bapak-bapak sejahtera. 

Insya Allah 

Sandi : Ini saya terharu sekali. Ini merupakan amanah buat saya. Ini dititipi 
 

sekalian, sekaligus sama dompet-dompetnya. 

Video 3 

Monolog : 

 

Saya akan terus berlayar, saya akan membangun Indonesia yang adil dan 

makmur. Saya melihat bahwa malam ini hujan seperti ini anak-anak muda 

masih berkumpul minggu malam hampir jam 11, saya semakin yakin bahwa 

https://www.instagram.com/explore/tags/1000titiksandi/
https://www.instagram.com/explore/tags/indonesiaadilmakmur/
https://www.instagram.com/explore/tags/sandiagauno/
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akan ada pergantian kepemimpinan di tahun 2019. Siap memenangkan ? 

 
Tabel 5.4 Pengelompokkan Data Pada Unggahan Indonesia Adil Makmur Uno 7 Januari 2019 (2) 

 

No Ethos Pathos Logos Entimem Contoh 

1 Informasi pada Pengorbanan Narasi di dua Paragraf Contoh 

 caption di Sandiaga paragraf awal ketiga pertama 

 paragraf mengunjungi pada caption mengandung terbentuk 

 pertama 1000 titik di dapat 2 premis yang dari 2 

 membentuk Indonesia dengan membangun mengarahkan paragraf 

 Sandiaga 107.237 kesan bahwa pada simpulan awal pada 

 sebagai sosok kilometer jarak Sandiaga bahwa apabila caption 

 yang mau yang telah merupakan negara ini unggahan. 

 berusaha keras dilewati sosok calon ingin makmur Kedua 

 untuk 

menyerap 

harapan 

masyarakat. 

menumbuhkan 

simpati pada 

khalayak. 

pemimpin 

yang peduli 

terhadap nasib 

bangsa. 

maka Sandiaga 

merupakan 

sosok yang 

tepat untuk 

mewujudkanya. 

paragraf 

tersebut 

dapat 

mengarahka 

n sebuah 

     kesimpulan 

     bahwa 

     Sandiaga 

     peduli 

     terhadap 

     nasib 

     bangsa. 

2 Penggunaan Paragraf ketiga Paragraf   

 kata “Insya pada caption keempat pada 

 Allah”, dan membangun rasa caption 

 “dengan niat takut kepada memunculkan 

 dan kerja generasi muda argumen 

 keras” agar turut serta bahwa 

 membangun dalam Sandiaga 

 nilai karakter menentukan mampu 

 Sandiaga nasib bangsa. membawa 

 sebagai sosok  Indonesia 

 yang religius  menjadi 

 dan pantang  negara 

 menyerah.  makmur. 

3 Paragraf ketiga 

pada caption 

berisi niat baik 

Paragraf keempat 

pada caption 

menumbuhkan 

Pada video 

pertama 

ditampilka 

  



67 
 

 

 Sandiaga untuk rasa optimis berbagai   

mewujudkan dalam benak kesulitan yang 

Indonesia khalayak untuk dialami 

sebagai negara mewujudkan masyarakat 

yang makmur. Indonesia yang membangun 

 makmur. bukti bahwa 

  Indonesia 

  membutuhkan 

  pemerintahan 

  yang lebih 

  baik. 

4 Ucapan terima Paragraf kelima Analogi   

kasih yang pada caption “mengisi 

disampaikan merupakan dompet emak- 

Sandiaga bentuk emak” saat 

membangun penghargaan atas terpilih 

karakter bantuan yang menjadi Wakil 

Sandiaga Sandiaga rasakan Presiden 

sebagai sosok dan bentuk memberikan 

yang apresiatif. ajakan untuk bukti bahwa 

 semangat Sandiaga 

 mewujudkan merupakan 

 Indonesia yang sosok 

 adil makmur. pemimpin 

  yang 

  dipercaya 

  mampu 

  memberikan 

  ekonomi yang 

  baik di 

  Indonesia. 

5 Penggunaan Keluhan Antusiasme   

atribut dan masyarakat yang yang 

bahasa yang ditampilkan pada ditunjukkan 

sesuai dengan video pertama oleh 

momen menggugah masyarakat 

keagamaan perasaan iba memberikan 

 mengenai bukti bahwa 

 kesulitan yang Sandiaga 

  adalah calon 



68 
 

 

  dirasakan 

masyarakat. 

pemimpin 

yang 

diinginkan 

oleh 

masyarakat. 

  

6 Pernyataan 

Sandiaga saat 

menerima 

bantuan dari 

bapak-bapak di 

video pertama 

bahwa ia akan 

menjadi sosok 

yang amanah. 

Mulai detik 38 di 

video kedua 

hingga detik ke 

27 video ketiga 

menampilkan 

antusiasme 

masyarakat 

terhadap 

kedatangan 

Sandiaga. 

Sandiaga 

menyampaika 

n analogi pada 

monolog  di 

akhir video 

ketiga. 

  

7 Pengucapan Detik 42 di video    

“barakallahu pertama hingga 

fiik” dan detik 37 di video 

penggunaan kedua 

atribut Islami menunjukkan 

pada detik 42 masyarakat yang 

hingga 59 di secara suka rela 

video pertama memberikan 

membangun bantuan kepada 

nilai religius Sandiaga. 

pada diri  

Sandiaga Uno  

8 Pada monolog Pada awal video    

di video ketiga kedua 

Sandiaga ditunjukkan 

menyampaikan pemberian 

niat untuk bantuan seorang 

membangun ibu-ibu kepada 

Indonesia Sandiaga dan 

menjadi negara berharap agar 

yang adil dan Sandiaga terpilih 

makmur. sebagai Wakil 

 Presiden. 

9  Perasaan haru 

yang 

disampaikan 

Sandiaga saat 
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  menerima 

bantuan dana dari 

seorang bapak di 

video kedua. 

   

10  Backsound yang 

digunakan  pada 

video pertama 

melengkapi 

suasana  sedih 

yang 

menampilkan 

kesulitan   yang 

dialami 

masyarakat. 

   

11  Detik 49 - 55 di 

video kedua dan 

detik 5 – 59 pada 

video ketiga diisi 

backsound yang 

dapat 

membangun 

perasaan 

semangat  dan 

optimis. 

   

12  Monolog   yang 

disampaikan 

Sandiaga di akhir 

video  ketiga 

memberikan 

semangat 

sekaligus 

menguatkan 

harapan adanya 

pergantian 

kepemimpinan di 

Pemilu 2019. 

   

Sumber : Data Diolah Peneliti 
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5.2 Pembahasan 
 

Pada sub bab ini, peneliti akan mengaitkan data hasil temuan dengan 

teori dan konsep yang telah dijelaskan pada BAB 2. Berdasarkan rumusan 

masalah pada penelitian ini, peneliti akan membahas bagaimana praktik 

retorika politik yang dilakukan oleh Sandiaga Uno untuk membangun nilai diri 

melalui kegiatan kampanye 1000 Titik Sandi pada media sosial Instagram. 

Pembahasan tersebut akan dijelaskan pada sub bab berikut. 

5.2.1 Retorika Politik Sandiaga Uno 
 

Retorika menjadi salah satu tradisi dalam studi ilmu komunikasi. 

Tradisi retorika mengkaji bagaimana perilaku komunikasi seseorang, baik dari 

kata-kata atau pesan yang diucapkan hingga atribut yang dikenakan ketika 

menyampaikan pesan mampu menjadi persuasi orang lain (Littlejohn & Foss 

dalam Rahardjo, 2009). Persuasi tersebut kemudian dihadirkan dalam bentuk 

wacana oleh pembicara untuk meyakinkan audiens mengenai gagasan 

ataupun pernyataan yang disampaikan (Bitzer dalam Craig, 1999). Dengan 

tujuan persuasi tersebut, retorika kemudian dikembangkan dalam ranah 

politik, atau disebut dengan retorika politik. 

Retorika politik menggunakan 5 unsur yang berfungsi sebagai alat 

persuasi. Alat-alat tersebut meliputi Ethos, Pathos, Logos, Entimem, dan 

Contoh. Sandiaga Uno melakukan kombinasi dari kelima alat persuasi tersebut 

untuk memberikan efek persuasi agar memilih dirinya pada Pilpres 2019. Pada 

bahasan selanjutnya, peneliti akan menjabarkan penggunaan alat-alat retorika 

oleh Sandiaga Uno dalam unggahan yang ditampilkan oleh akun Instagram 

Sandiaga Uno dan Indonesia Adil Makmur pada media sosial Instagram. 
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5.2.1.1 Retorika Politik Sandiaga Uno Melalui Akun @sandiuno di 

Instagram Pada Unggahan 7 Januari 2019 

Berdasarkan tabel pada sub bab penyajian data, peneliti melihat 

bagaimana Sandiaga Uno mengkombinasikan alat-alat dalam retorika yang 

dicetuskan oleh Aristoteles. Alat Ethos, Pathos, Logos, Entimem, dan Contoh 

dihadirkan Sandiaga untuk memberikan efek persuasi dalam kampanye daring 

yang dilakukan. 

Pada alat Ethos, Sandiaga Uno menonjol dalam karakteristik niat baik 

(goodwill) dan karakter (charachter), sedangkan karakteristik intelegensi 

(intelligence) tidak muncul dalam unggahan ini. Karakteristik yang akan 

penulis bahas adalah karakter. Sandiaga Uno melalui caption dan monolog 

yang disampaikan berusaha untuk membangun karakter yang baik atau positif. 

Karakter tersebut antara lain religius, apresiatif, mendengar keluhan 

masyarakat serta rendah hati dan bersyukur atas pemberian Tuhan. Karakter 

religius dicerminkan dari monolog yang menggunakan kata “Alhamdulillah” 

dalam mengekspresikan rasa syukur yang ia rasakan. Hal tersebut dapat 

membangun nilai diri Sandiaga sebagai pemimpin yang religius, terlebih di 

kalangan masyarakat penganut agama Islam yang menjadi mayoritas jumlah 

warga negara Indonesia. 

Selain religius, Sandiaga Uno dalam caption dan unggahannya juga 

menampilkan sifat apresiatif melalui terima kasih yang ia sampaikan kepada 

masyarakat yang mendukungnya selama ini. Pernyataan Sandiaga mengenai 

upayanya untuk mendengar keluhan masyarakat melalui kunjungan dalam 

kegiatan 1000 Titik Sandi memberikan tambahan positif pada nilai diri 

terhadap Sandiaga Uno. 
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Selanjutnya Sandiaga mengucapkan rasa syukur kepada Allah yang 

telah memberikan kesehatan, kekuatan, dan stamina dalam menjalani 

rangkaian kegiatan 1000 Titik Sandi. Hal tersebut menunjukkan sifat rendah 

hati Sandiaga yang menganggap bahwa apa yang ia lakukan tidak lepas dari 

pemberian Tuhan. Pada atribut yaitu pakaian, intonasi dan mimik yang 

ditampilkan saat menyampaikan pernyataan dalam video membangun karakter 

Sandiaga sebagai sosok yang energik, bugar, dan tenang. Pakaian yang 

dikenakan dalam video unggahan ini dapat menunjukkan Sandiaga sebagai 

seorang yang gemar berolahraga. Menjadikan olahraga sebagai aktivitas dinilai 

sebagai upaya seorang yang mau untuk menjaga kebugaran badan, berjiwa 

energik, dan ingin tetap sehat. Selanjutnya mimik dan intonasi Sandiaga saat 

memberi pernyataan dapat membangun nilai diri sebagai sosok yang tenang. 

Hal ini dapat terlihat dari nada yang rendah dan menjawab dengan tidak 

terburu-buru. 

Niat baik menjadi karakteristik pada ethos yang selanjutnya nampak 

pada unggahan Sandiaga Uno ini. Niat baik yang disampaikan Sandiaga Uno 

untuk menghadirkan kehidupan yang lebih baik di masyarakat disampaikan 

dalam caption dan pernyataan yang dimuat pada unggahan tersebut. Sandiaga 

menyampaikan bahwa perbaikan ekonomi dengan mewujudkan 

keterjangkauan harga bahan pokok, pembukaan lebih banyak lapangan kerja 

merupakan rencananya bersama Prabowo Subianto untuk memberikan 

kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat. 



73 
 

Alat retorika kedua yang nampak pada unggahan Sandiaga kali ini 

adalah Pathos. Berdasarkan analisis peneliti, Sandiaga memengaruhi emosi 

penonton dengan ucapan syukur di awal caption. Ucapan syukur tersebut 

membangun perasaan haru dan bahagia akan capaian yang dilakukan Sandiaga. 

Sandiaga berhasil melakukan kunjungan di 1000 titik serta mengucapkan 

terima kasih atas dukungan dan doa masyarakat. Hal tersebut membuat 

Sandiaga seolah mencapai 1000 titik tidak sendirian, namun melibatkan 

khalayak. 

Sandiaga Uno “memainkan” emosi khalayak pada paragraf kedua dan 

ketiga di caption unggahan. Pada paragraf kedua suasana dibangun menjadi 

sedih saat menyampaikan keadaan masyarakat yang disebut dalam masa sulit. 

Kesulitan masyarakat dalam sektor ekonomi diangkat sebagai pemicu untuk 

menumbuhkan kesedihan. Sandiaga mennggambarkan keadaan masyarakat 

yang semakin sulit dengan adanya permasalahan ekonomi. Selanjutnya pada 

paragraf ketiga seolah memberikan obat dan menumbuhkan suasana bahagia 

dengan menyatakan bahwa permasalahan ekonomi yang saat ini melandaakan 

dapat diselesaikan oleh pemerintahan Prabowo-Sandi nanti. Perbaikan 

ekonomi yang dijanjikan menumbuhkan rasa optimis di benak khalayak setelah 

dipaparkan kesulitan di paragraf sebelumnya. 

Berdasarkan hasil analisis peneliti, Sandiaga pada unggahan ini 

menggunakan kumpulan data hasil kunjungan. Kumpulan data tersebut 

dijadikan narasi pada caption unggahan untuk membangun sebuah wacana 

bahwa pemerintahan yang ada saat ini tidak mampu menyelesaikan 

permasalahan ekonomi yang semakin menyulitkan masyarakat, 
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sehingga diperlukan sosok yang membawa solusi dari permasalahan ekonomi 

yang disebutkan. Hal tersebut dilengkapi dengan alat entimem dan contoh 

yang dikombinasikan pada caption unggahan. 

Alat selanjutnya yang digunakan oleh Sandiaga adalah entimem. 

Entimem hadir pada paragraf kedua dan ketiga pada caption. Masing-masing 

paragraf mengandung satu premis. Premis pertama hadir di paragraf kedua 

dengan bentuk kalimat, “Di bawah kendali Prabowo-Sandi akan 

menghadirkan pemerintahan yang kuat dan tegas, serta memberikan solusi 

permasalahan ekomonomi yang dirasa makin menyulitkan masyakarakat”. 

Premis kedua kemudian dihadirkan pada paragraf selanjutnya. Premis kedua 

dapat ditemukan dengan bentuk “Mari kita terus tingkatkan semangat ini, 

sampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa fokus kita ialah perbaikan 

ekonomi...”. Kedua premis umum tersebut mengarahkan kepada sebuah 

kesimpulan khusus yakni apabila menginginkan permasalahan ekonomi 

terselesaikan maka yang dipilih saat Pemilihan Umum Presiden dan Wakil 

Presiden 2019 adalah pasangan Prabowo-Sandi. 

Alat selanjutnya yang penulis temui pada unggahan ini adalah Contoh. 

Pada caption unggahan ini, alat contoh muncul pada paragraf pertama pada 

caption. Pada paragraf pertama disebutkan bahwa Sandiaga telah melakukan 

kunjungan hingga 1000 titik di Indonesia, serta ia menyerap aspirasi 

masyarakat dari kunjungan-kunjungan tersebut. Hal ini akan mengarahkan 

kesimpulan bahwa Sandiaga telah mengetahui berbagai permasalahan yang 

ada dan sebagai calon pemimpin siap menghadirkan solusi dari permasalahan 

yang ditemui. Kunjungan Sandiaga Uno di 1000 titik di Indonesia dan 
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penyerapan aspirasi masyarakat dari kunjungan yang dilakukan merupakan 

kalimat yang bersifat khusus. Kedua kalimat tersebut mengarahkan 

kesimpulan menuju hal yang umum, yakni Sandiaga merupakan sosok 

pemimpin yang mengetahui permasalahan masyarakat dan siap menghadirkan 

solusi dari permasalahan yang disampaikan. Selain itu, Sandiaga 

menambahkan bentuk solusi dari permasalahan yang ada seperti 

mencipatakan lapangan kerja dan menjaga kestabilan bahan-bahan pokok 

sebagai penguat pernyataan yang disampaikan. Dengan menyampaikan alat 

terakhir yaitu Contoh, Sandiaga Uno melengkapi alat persuasi yang 

digunakannya sehingga dapat menambah keyakinan pada benak khalayak 

tentang retorika yang ia sampaikan. 
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5.2.1.2 Retorika Politik Sandiaga Uno Melalui Akun @sandiuno di 

Instagram Pada Unggahan 8 Januari 2019 

 

 
Berdasarkan tabel pada sub bab penyajian data, peneliti menemukan 

pembangunan karakter melalui alat Ethos. Karakteristik Ethos yang pertama, 

karakter, nampak pada paragraf pertama yang dituliskan di caption unggahan 

tersebut. Video yang memuat pemberian donasi kepada Sandiaga ditampilkan 

dengan caption yang membangun simpati dari khalayak. Penekanan kalimat, 

“datang dengan memberikan kami titipan yang tidak bisa dilihat dari berapa 

jumlahnya, melainkan keikhlasannya..”, serta “datang jauh-jauh dari 

Yogyakarta”, memberikan kesan bahwa Sandiaga memiliki sifat rendah hati 

dan mampu menghargai orang lain melalui pemberian apresiasi atas apa yang 

dilakukan oleh Nicole. Karakteristik ini juga muncul pada alat nonverbal dalam 

video yang diunggah. Alat nonverbal tersebut adalah penggunaan peci. 

Penggunaan peci hitam oleh Sandiaga Uno membangun kesan bahwa 

 
Sandiaga merupakan sosok yang memiliki sifat rendah hati, merakyat, dan 

tangguh. Peci merupakan atribut pakaian yang melekat di kepala seseorang . 

Krisdiantoro (2015) menyebutkan bahwa peci membawa arti egaliter atau 

kesamaan derajat. Awal dibuatnya peci berhubungan erat dengan sejarah 

perkembangan Islam yang disebarkan oleh Sunan Kalijaga. Ia membuat 

penutup kepala selain mahkota yang dikenakan raja saat itu, Raja Brawijaya V. 

Hal tersebut membawa makna bahwa kedudukan setiap orang sama di mata 

Allah, dan dibedakan dengan ketakwaan. Sedangkan hitam memiliki arti yang 

memiliki arti tangguh. 
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Najiyah (2019) menyebutkan bahwa dalam perkembangannya peci 

hitam digunakan oleh tokoh nasional di era kemerdekaan seperti Ir. Soekarno 

dan Drs. Moh. Hatta. Peci hitam mulai marak digunakan sebagai bagian dari 

identitas nasional setelah Ir. Soekarno menetapkannya melalui PP No. 16 

Tahun 1949 . Peci hitam memiliki arti rendah hati dan tangguh. Sandiaga 

dengan peci hitam memberikan makna bahwa ia adalah sosok pemimpin yang 

memiliki karakter rendah hati, merakyat, sekaligus memiliki ketangguhan 

dalam menjalankan kepemimpinan. 

Karakteristik lain yang nampak pada unggahan video Sandiaga tersebut 

adalah intelegensi. Intelegensi nampak pada tutur kata yang disampaikan oleh 

Sandiaga. Sandiaga terlihat menggunakan campuran Bahasa Inggris dan 

Bahasa Indonesia sebagaimana yang dilakukan oleh lawan bicaranya, yaitu 

Nicole. Selain itu ketenangan dan kelancaran intonasi yang disampaikan 

Sandiaga pada saat berdialog dengan Nicole memberikan kesan bahwa 

Sandiaga memiliki penguasaan bahasa asing yang dibutuhkan oleh pemimpin, 

terlebih saat hadir dalam forum internasional. Masih dalam dialog yang sama, 

Sandiaga pada akhir video mengucapakan rasa terima kasihnya kepada Nicole 

atas bantuan yang diberikan. Sikap rendah hati dan apresiatif Sandiaga ini 

menambah penilaian positif pada karakter Sandiaga Uno. 

Karakteristik selanjutnya adalah niat baik. Paragraf kedua 

memunculkan karakteristik niat baik yang ditunjukkan oleh rencana Sandiaga 

terhadap bantuan yang diberikan. Bantuan yang diberikan tersebut akan 

digunakan untuk mewujudkan harapan rakyat. Niat baik tersebut dituliskan 

dengan kalimat “Saya dan Pak @prabowo mengucapkan terima kasih banyak 
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atas sumbangsihnya. Kami akan gunakan bantuan ini sebaik-baiknya untuk 

perjuangan mewujudkan harapan rakyat Indonesia akan harga-harga yang lebih 

terjangkau dan lapangan kerja yang lebih luas untuk anak bangsa”. 

Alat kedua yang Sandiaga gunakan adalah Pathos. Pathos pada 

unggahan ini dimunculkan pada caption unggahan. Pada paragraf pertama 

digunakan saat Nicole diinformasikan datang dari jauh, Yogyakarta, untuk 

memberikan donasi. Penekanan pada kalimat, “datang dengan memberikan 

kami titipan yang tidak bisa dilihat dari berapa jumlahnya, melainkan 

keikhlasannya..”, serta Nicole yang diinformasikan datang dari jauh, 

Yogyakarta, membangun simpati dan rasa iba dari khalayak. 

Alat berikutnya yang nampak pada unggahan ini adalah Logos. Logos 

nampak secara halus diantara dialog Sandiaga dengan Nicole. Pernyataan 

Nicole yang mengatakan bahwa bantuan dana yang diberikan merupakan 

bukti tanda cinta dari generasi muda dapat membangun klaim logis bahwa 

generasi muda mencintai Prabowo-Sandi. Hal tersebut dibuktikan 

dengan pemberian dana untuk bantuan operasional kampanye. 

 

Senada dengan ketiga alat di atas, alat retorika yang lain yakni Contoh 

muncul pada dialog tersebut. Contoh nampak pada dialog yang terjadi 

diantara Nicole dan Sandiaga Uno. Dalam unggahan ini, Nicole memberikan 

bantuan dana kepada Sandiaga Uno. Nicole menambahkan bahwa bantuan 

dana tersebut merupakan tanda cinta dari generasi muda. Kedua kalimat 

tersebut dapat mengarahkan kepada kesimpulan yang bersifat umum yakni 

generasi muda mencintai Prabowo-Sandi. Hal tersebut dilakukan bahkan 

hingga rela memberikan bantuan dana untuk kegiatan kampanye. 
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Alat selanjutnya yang digunakan oleh Sandiaga adalah entimem. 

Entimem dapat ditemui pada paragraf kedua di caption unggahan. Premis 

pertama berbunyi Prabowo-Sandi akan menggunakan bantuan untuk 

mewujudkan harapan bangsa, sedangkan premis kedua adalah wujud dari 

harapan bangsa tersebut, yaitu harga yang lebih terjangkau dan lapangan kerja 

yang lebih luas. Kedua premis di atas mengarahkan pada kesimpulan khusus 

yaitu harga yang ada saat ini masih dapat dijadikan lebih terjangkau dan 

lapangan kerja dapat dibuka lebih luas lagi dengan memilih Prabowo-Sandi di 

Pemilu 2019. Alat-alat retorika digunakan secara lengkap oleh Sandiaga 

dalam unggahan ini untuk memberikan efek persuasi kepada khalayak. 

 

 
5.2.1.3 Retorika Politik Sandiaga Uno Melalui Akun @indonesiaadilmakmur 

di Instagram Pada Unggahan 7 Januari 2019 - 1 

 

Pada tanggal 7 Januari 2019 akun Instagram Indonesia Adil Makmur 

melakukan 2 kali unggahan dengan menyertakan tagar #1000TitikSandi. Satu 

unggahan berisi satu buah video, dan unggahan lain memuat tiga buah video. 

Pada unggahan Indonesia Adil Makmur pertama pada tanggal 7 Januari 2019, 

terdapat video tunggal yang menampilkan acara sykuran atas tercapainya 1000 

titik dalam rangakain kegiatan kampanye 1000 Titik Sandi. Alat retorika yang 

nampak pada unggahan tersebut adalah Ethos dan Pathos. 

Alat pertama yang peneliti bahas adalah Ethos. Sandiaga membuka 

pidato dengan menggunakan kata “Sholawat dan salam selalu tercurah kepada 

junjungan Nabi Besar Muhammad S.A.W. Semoga kita mendapat syafaatnya 

di yaumil akhir”, menimbulkan kesan bahwa Sandiaga merupakan sosok yang 

memiliki nilai Keislaman yang kuat. Selain itu ucapan “alhamdulillah wa 
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syukurillah”, membangun kesan bahwa Sandiaga merupakan sosok yang 

rendah hati dan mengakui akan peran Allah sebagai Tuhan untuk memberikan 

ketercapaian kunjungannya di 1000 titik. Kedua hal di atas membangun 

karakter Sandiaga menjadi sosok yang memiliki nilai Keislaman kuat dan 

rendah hati. Nilai keislaman lain yang muncul dalam video tersebut adalah 

adanya 3 orang yang mengenakan atribut pakaian yang lazim digunakan oleh 

pemeluk agama Islam. 3 orang tersebut mengenakan baju koko lengkap dengan 

kopiyah dan sorban yang disampirkan di pundak. Hal tersebut semakin 

menguatkan nilai Keislaman Sandiaga disamping menggelar acara sykuran, 

salam pembuka bernafas Islami, serta menghadirkan tokoh-tokoh agama Islam 

dalam momen sykuran ini. 

Karakteristik karakter berikutnya muncul saat Sandiaga memberikan 

apresiasi kepada tim pendukung. Tim-tim yang disebutkan oleh Sandiaga 

antara lain tim penjadwalan, tim LO, tim advance, hingga pihak kepolisian. 

Sikap ini memberikan kesan Sandiaga merupakan sosok yang apresiatif dan 

mengakui bantuan dari pihak lain dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan 

kampanye 1000 Titik Sandi. Selain itu intonasi yang tenang dan pelafalan yang 

lancar pada saat menyampaikan pidato memberikan kesan Sandiaga memiliki 

sikap tenang dan memiliki kemampuan public speaking yang baik. 

Karakteristik Ethos kedua yang muncul adalah intelegensi. Intelegensimuncul 

saat Sandiaga menggunakan istilah-istilah seperti “alhamdulillah wa 

syukurillah”, dan “sholawat kepada Nabi Besar Muhammad S.A.W. saat 

mebuka acara. Sandiaga memilih kata tersebut sesuai dengan acara syukuran 

yang sedang berlangsung. 
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Alat kedua yang muncul adalah Pathos. Sandiaga membuka pidato 

dengan ajakan salam dan sholawat kepada Nabi Muhammad S.A.W untuk 

membangun suasana khidmat dalam acara. Selanjutnya Sandiaga berdoa untuk 

mengharapkan syafaat dari Nabi Muhammad S.A.W. di yaumil akhir. Ucapan 

doa ini dapat menyentuh perasaan khalayak sehingga mengharapkan yang 

sama, dibuktikan dengan ucapan “aamiin” yang diucapkan oleh khalayak di 

acara tersebut. Tindakan berikutnya yang termasuk dalam alat ini adalah 

ucapan terima kasih yang disampaikan Sandiaga untuk berbagai tim yang turut 

serta mambantunya dalam melaksakan kunjungan di 1000 titik. Pada unggahan 

ini tidak seluruh alat retorika digunakan oleh Sandiaga Uno. Alat-alat retorika 

yang digunakan pada unggahan ini adalah Ethos dan Pathos. 

 

 
5.2.1.4 Retorika Politik Sandiaga Uno Melalui Akun 

@indonesiaadilmakmur di Instagram Pada Unggahan 7 Januari 2019 

– 2 
 

Pada analisis ini peneliti akan membahas unggahan kedua yang 
 

memuat tiga buah video yang diunggah dalam satu unggahan. Akun 

Instagram Indonesia Adil Makmur menggunggah video-video tersebut pada 7 

Januari 2019. Alat retorika pertama yang akan penulis bahas adalah Ethos. 

Alat Ethos muncul pada ketiga video yang ada dalam video tersebut. 

Karakteristik karakter muncul pada caption unggahan. Pada caption tersebut 

disampaikan bahwa kunjungan di 1000 titik bertujuan menyerap aspirasi 

masyarakat. Hal tersebut membangun makna bahwa Sandiaga memiliki 

kepedulian terhadap aspirasi masyarakat yang nantinya ia pimpin. Penggunaan 
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kata “Insya Allah”, dan “dengan niat dan kerja keras” memberikan penilaian 

bahwa Sandiaga merupakan sosok yang religius sekaligus pantang menyerah 

dalam mewujudkan Indonesia sebagai negara yang makmur. Sifat religius juga 

nampak pada detik 42 dalam video pertama yang menampilkan Sandiaga 

mengenakan atribut pakaian berupa baju koko, kopiyah putih, dan sorban yang 

erat kaitanya dengan masyarakat pemeluk agama Islam. Penggunaan kata 

barakallahu fiik di detik yang sama melengkapi sifat religius yang dibangun 

oleh Sandiaga pada alat Ethos ini. Selanjutnya Sandiaga mengucapkan terima 

kasih kepada melalui caption yang menambahkan sifat apresiatif dan rendah 

hati pada diri Sandiaga. Sifat amanah muncul melalui dialog Sandiaga dengan 

bapak-bapak yang menyerahkan dompet berserta isinya sebagai bantuan 

kepada Prabowo-Sandi. 

Karakteristik kedua yang terdapat pada alat Ethos adalah intelegensi. 

Karakter intelegensi nampak pada pengunaan atribut Islam berupa pakaian dan 

mengucapkan “barakallahu fiik” saat momen yang berlangsung dengan tema 

Islami. Pada kesempatan lain, Sandiaga menggunakan bahasa yang santai, 

sesuai dengan lawan bicaranya seperti halnya dialog antara ia dan bapak-bapak 

yang memberikan bantuan di video kedua. 

 

Karakteristik Ethos ketiga adalah niat baik. Niat baik nampak pada 

caption unggahan. Pada paragraf kegita Sandiaga memiliki niat untuk 

mewujudkan Indonesia menjadi negara yang makmur. Hal tersebut kemudian 

ia ulangi saat melakukan pidato di akhir video ketiga. Penekanan kata, “saya 

akan membangun Indonesia yang adil dan makmur”, menjadi niat yang akan 

Sandiaga wujudkan sebagai calon pemimpin Indonesia bersama Prabowo 

Subianto. 
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Alat kedua yang digunakan Sandiaga pada unggahan video di atas 

adalah Pathos. Paragraf pertama pada caption dituliskan mengenai kunjungan 

Sandiaga yang mencapai 1000 titik dan telah melalui hingga 107.237 kilometer 

untuk menyerap aspirasi masyarakat. Hal tersebut menggugah simpati dan rasa 

iba akan pengorbanan yang dilakukan oleh Sandiaga untuk menyerap aspirasi 

masyarakat Indonesia. Bentuk Pathos muncul paragraf ketiga pada caption. 

Rasa takut dimunculkan pada kalimat Indonesia yang akan dikuasai oleh orang 

jahat apabila generasi muda tidak turut serta dalam menentukan nasib bangsa. 

Hal ini merupakan stimulus kepada pemilih usia muda yang menjadi 

pendukung Sandiaga Uno. 

Paragraf ketiga pada caption menumbuhkan perasaan optimis pada 

khalayak.   Penekanan   kata,   “Insya   Allah,   dengan   niat   dan   kerja 

keras, @sandiuno mampu  menjadi pemimpin yang mewakili semua kalangan 

masyarakat, dan membawa negara ini dalam kemakmuran” memberikan 

optimisme apabila Sandiaga terpilih sebagai pemimpin Indonesia. Paragraf 

kelima   merupakan  apresiasi  dari  Sandiaga   kepada   masyarakat sekaligus 

mengajak untuk mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur. Selanjutnya 

pada video pertama di unggahan tersebut menampilkan keluhan-keluhan yang 

disampaikan masyarakat atas kesulitan hidup yang dialami. Pada bagian 

tersebut juga dilengkapi backsound yang semakin menggugah perasaan sedih 

dan iba atas penderitaan masyarakat. 

Pada video yang diunggah ditampilkan pula antusiasme masyarakat 

yang dikunjungi Sandiaga yang dapat ditemui pada detik 38 di video kedua 

hingga detik ke 27 video ketiga. Pada detik 42 di video pertama hingga detik 

37 di video kedua menunjukkan masyarakat yang secara suka rela memberikan 

https://www.instagram.com/sandiuno/
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bantuan kepada Sandiaga. Hal tersebut merupakan wujud rasa percaya dan 

optimisme dari masyarakat kepada Sandiaga yang berusaha untuk mewujudkan 

kehidupan yang lebih baik bagi mereka. Optimisme tersebut juga nampak pada 

awal video kedua yang menampilkan seorang ibu-ibu yang menyumbangkan 

dana kepada Sandiaga. Dengan bantuan itu ibu tersebut berharap Sandiaga 

mampu terpilih sebagai Wakil Presiden dan mampu mewujudkan Indonesia 

yang lebih makmur. Aksi pemberian bantuan yang ditampilkan pada video 

yang diunggah dapat membangun perasaan haru. Hal ini dikarenakan dalam 

video tersebut ditampilkan masyarakat berbagai kalangan rela turut serta dalam 

menyumbangkan bantuan dana kepada Prabowo-Sandi yang ingin 

mewujudkan Indonesia yang makmur. Perasaan haru kemudian diperkuat oleh 

respons Sandi yang ditampilkan memberikan rasa terima kasihnya atas bantuan 

yang diberikan saat menerima bantuan dari seorang bapak yang memberikan 

uang sekaligus dompet miliknya kepada Sandi. 

Setelah menampilkan perasaan sedih dan haru, emosi dalam video 

tersebut kemudian diarahkan naik menjadi semangat melalui backsound dan 

tampilan Sandiaga yang dielu-elukan oleh masyarakat. Pada detik 49 - 55 di 

video kedua dan detik 5 – 59 dalam video ketiga diisi backsound yang dapat 

membangun perasaan semangat dan optimis. Perasaan tersebut kemudian 

dikuatkan dengan pidato Sandiaga di akhir video ketiga yang memberikan 

keyakinan akan adanya pergantian kepemimpinan sekaligus mewujudkan 

Indonesia yang makmur. 

Alat retorika ketiga yang digunakan oleh Sandiaga adalah Logos. 

Narasi di dua paragraf awal pada caption memberikan kesan bahwa Sandiaga 

merupakan calon pemimpin yang peduli terhadap nasib bangsa. Argumen 
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tersebut dituliskan dengan dilengkapi bukti upayanya dalam menyerap aspirasi 

masyarakat melalui kegiatan 1000 Titik Sandi. Selain itu, dua paragraf di  

awal caption menjadi bentuk dari alat lain yaitu Contoh. Dua paragraf bersifat 

khusus tersebut dapat mengarahkan kepada sebuah kesimpulan umum yakni 

Sandiaga peduli terhadap nasib bangsa. 

Bentuk Logos selanjutnya ditemukan pada paragraf keempat di caption 

unggahan. Paragraf tersebut memunculkan argumen bahwa Sandiaga 

merupakan sosok yang mampu membawa Indonesia menjadi negara yang 

makmur. Hal tersebut dilengkapi dengan wujud tindakan Sandiaga nanti 

untuk mewujudkan Indonesia yang makmur dengan membuka lapangan kerja 

dan mengatur harga agar terjangkau oleh masyarakat. 

Kalimat pada paragraf keempat secara tidak langsung membentuk 

sebuah entimem yang berisikan premis pertama adalah Sandiaga merupakan 

sosok yang mampu memiliki niat mewujudkan Indonesia menjadi negara 

makmur. Premis kedua yang muncul adalah negara makmur yang diwujudkan 

oleh Sandiaga adalah dengan membuka lapangan pekerjaan yang luas dan 

harga yang terjangkau oleh masyarakat. Kedua premis tersebut mengarahkan 

pada kesimpulan khusus yakni apabila ingin Indonesia menjadi negara yang 

makmur, maka pada Pilpres 2019 masyarakat harus memilih Sandiaga. 

Pada unggahan ini, video pertama menampilkan kesulitan-kesulitan 

yang dialami masyarakat. Hal tersebut merupakan bentuk Logos yang 

menunjukkan bukti bahwa Indonesia membutuhkan pemerintahan yang lebih 

baik. Argumen ini diperkuat dengan visualisasi yang menampilkan secara 

langsung keluhan pedagang pasar yang sepi pembeli, akses kebutuhan bahan, 

dan ibu-ibu penderita kanker yang obatnya tidak ditanggung pemerintah. 
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Wujud Logos lain dalam unggahan tersebut dapat ditemui pada antusiasme 

dari masyarakat. Antusiasme yang ditunjukkan oleh masyarakat dapat 

memberikan bukti bahwa Sandiaga adalah calon pemimpin yang diinginkan 

oleh masyarakat. Simbol tangan yang menjadi lambang Prabowo-Sandi 

diacungkan oleh masyarakat saat kunjungan Sandiaga. Selain itu pemberian 

hadiah berupa kain yang dikalungkan ke leher Sandiaga sebagai hadiah 

menguatkan bukti bahwa masyarakat menyambut positif kunjungan Sandiaga. 

Wujud Logos terakhir muncul dalam analogi yang disampaikan Sandiaga 

pada pidato di akhir video ketiga. Analogi “Saya akan terus berlayar” 

memberikan makna bahwa Sandiaga akan terus berupaya dengan sekuat 

tenaga dalam mewujudkan tujuannya, yaitu menjadikan Indonesia sebagai 

negara yang makmur. 

Kombinasi alat dalam retorika paling banyak muncul pada unggahan 

ini. Hal tersebut dikarenakan jumlah video yang diunggah lebih banyak 

sehingga menampilkan kegiatan kampanye 1000 Titik Sandi secara lebih 

lengkap. Sandiaga Uno menggunakan kelima alat dalam retorika untuk 

memberikan efek persuasi yang maksimal pada kegiatan kampanye 1000 Titik 

Sandi. 

5.2.2 Political Branding Sandiaga Uno 
 

Political branding adalah cara strategis dari consumer branding untuk 

membangun citra politik. Sandiaga Uno menggunakan retorika dalam kegiatan 

kampanye 1000 Titik Sandi. Retorika tersebut membangun citra politik pada 

diri Sandiaga Uno agar memiliki keunggulan dan dapat menjadi pilihan 

masyarakat pada Pilpres 2019. 
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Selanjutnya peneliti akan menghubungkan elemen branding pada BAB 

 

2 yang peneliti tulis dengan citra politik Sandiaga Uno dalam kegiatan 

kampanye 1000 Titik Sandi. 

a. Spesialisasi 

 

Elemen ini muncul pada diri Sandiaga Uno yang dipandang sebagai 

sosok yang terpercaya untuk menjadi pemimpin Indonesia. Sebagai lulusan 

ekonomi, Sandiaga menyampaikan gagasan-gagasan yang dirancang untuk 

menjadikan ekonomi Indonesia menjadi lebih baik seperti membuka lapangan 

kerja dan pengaturan harga bahan pokok agar terjangkau oleh masyarakat. 

 
b. Kepemimpinan 

 

Elemen kepemimpinan nampak pada orasi yang disampaikan oleh 

Sandiaga Uno. Pidato yang ditampilkan pada unggahan Indonesia Adil 

Makmur pada 7 Januari 2019 menampilkan Sandiaga Uno menyampaikan orasi 

yang berisi tekad untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara yang makmur. 

c. Kepribadian 

 

Karakter Sandiaga Uno dibangun secara maksimal pada unggahan- 

unggahan yang menampilkan kampanye 1000 Titik Sandi. Sandiaga dipandang 

sebagai sosok yang dipercaya oleh masyarakat untuk diberikan bantuan 

mewujudkan Indonesia sebagai negara makmur. Selain itu sifat-sifat seperti 

rendah hati, apresiatif, dan religius menjadi melekat pada diri Sandiaga Uno 

melalui retorika yang dilakukan pada unggahan-unggahan Sandiaga Uno dan 

Indonesia Adil Makmur melalui media sosial Instagram. 
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d. Perbedaan 
 

Sandiaga Uno hadir sebagai calon pemimpin Indonesia yang memiliki 

usia paling muda. Unsur muda tersebut kemudian menjadi dasar bahwa 

Sandiaga mampu menjadi pemimpin yang lincah, kuat, dan energik yang 

dibuktikan dengan ketahanan Sandiaga untuk menempuh jarak 107.237 

kilometer dan mengunjungi 1000 titik untuk menyerap aspirasi masyarakat. 

e. Terlihat 
 

Sandiaga Uno mempromosikan dirinya melalui berbagai unggahan 

dalam kampanye 1000 Titik Sandi. Kegiatan-kegiatan kunjungan Sandiaga 

Uno secara konsisten ditampilkan di akun Instagram miliknya, ataupun Tim 

Kampanye BPN. 

f. Kesatuan 

 

Citra diri yag dibangun Sandiaga Uno melalui kampanye 1000 Titik 

Sandi memberikan penilaian terhadap dirinya. Kehidupan pribadi yang 

ditampilkan oleh Sandiaga Uno sejalan dengan nilai yang dilekatkan pada 

dirinya. 

g. Nama Baik 

 

Branding diri Sandiaga Uno menjadi lebih kuat dengan menggunakan 

retorika pada kampanye 1000 Titik Sandi. Nama Sandiaga diasosiasikan 

sebagai calon pemimpin yang berusia muda dan diharapkan mampu membawa 

Indonesia menjadi negara yang makmur. 
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5.2.3 Online Activism Sandiaga Uno Pada Kampanye Daring di 

Instagram 

 

Gambar 5.5 Contoh Unggahan Sandiaga Uno yang menyertakan tagar #1000TitikSandi 

Sumber : https://www.instagram.com/sandiuno/?hl=id 

 

Perdana & Wilianti (2019) menjelaskan keberadaan sosial media 

mengubah taktik dan strategi pemenangan dalam kontestasi politik. Kehadiran 

sosial media membuka peluang terciptanya formulasi baru dalam strategi 

pemenangan. Keunggulan sosial media yang mampu menjangkau kalangan 

luas dengan tidak dibatasi adanya wilayah dan waktu selama masih terkoneksi 

dengan internet, memungkinkan tim pemenangan melancarkan kegiatan untuk 

memenangkan politisi yang mencalonkan diri. Bentuk kegiatan tersebut salah 

satunya adalah kampanye daring. 

Kampanye daring yang dilakukan oleh Sandiaga Uno dilakukan melalui 

berbagai platform media sosial. Bentuk kampanye yang dilakukan Sandiaga 

Uno dengan mengunjungi berbagai lokasi di Indonesia ditampilkan dengan 

nama 1000 Titik Sandi. Kampanye ini menampilkan kunjungan Sandiaga Uno 

di 1000 lokasi di Indonesia. Kunjungan ini dilakukan oleh Sandiaga Uno untuk 

https://www.instagram.com/sandiuno/?hl=id
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mengetahui berbagai permasalahan yang ada di masyarakat sekaligus 

memberikan janji kampanye kepada masyarakat apabila memilih dirinya pada 

Pilpres 2019. 

Pada media sosial Instagram, kampanye 1000 Titik Sandi diunggah 

dengan bubuhan tagar #1000TitikSandi. Tagar tersebut akan memudahkan 

khalayak untuk mencari informasi mengenai unggahan-unggahan lain yang 

berisi kegiatan kampanye Sandiaga Uno. Sandiaga Uno dan Tim Kampanye 

BPN melakukan 4 kali unggahan dengan menyertakan tagar #1000TitikSandi. 

Sandiaga Uno melakukan 2 kali unggahan dengan tagar tersebut pada tanggal 

7 dan 8 Januari 2019. Sedangkan Tim Kampanye BPN melakukan 2 kali 

unggahan di hari yang sama pada 7 Januari 2019. 



 

BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 
 

Sandiaga Uno berusaha pembangunan nilai diri melalui kegiatan 

kampanye 1000 Titik Sandi. Pembangunan nilai diri tersebut dilakukan dengan 

membangun realitas melalui retorika politik. Upaya tersebut dibangun 

Sandiaga Uno dengan mengkombinasikan kelima alat retorika yang 

dicetuskan Aristoteles untuk membangun nilai diri sehingga mampu 

dipandang sebagai sosok calon pemimpin yang layak dipilih pada Pilpres 

tahun 2019. 

Retorika dalam kampanye 1000 Titik Sandi disampaikan kepada 

khalayak melalui berbagai platform media sosial. Instagram menjadi platform 

yang peneliti pilih karena pada platform ini akun Sandiaga Uno dan Tim 

Kampanye Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi terverifikasi, 

yang berarti valid dari Sandiaga Uno dan Tim Kampanye Prabowo-Sandi. 

Selain itu pada platform Instagram pengikut akun Sandiaga Uno dan Tim 

Kampanye BPN memiliki jumlah pengikut yang paling banyak, sehingga 

dinilai memiliki jangkauan perusasi yang lebih luas. 

Dalam memanfaatkan platform Instagram, Sandiaga dan Tim 

Kampanye BPN menggunakan tagar #1000TitikSandi sebagai identitas 

kampanye. Selain itu tagar tersebut dapat memudahkan khalayak untuk 

mencari informasi mengenai unggahan lain yang berisi kegiatan kampanye 

1000 Titik Sandi. Unggahan kampanye 1000 Titik Sandi yang dilakukan oleh 

Sandiaga Uno dan Tim Kampanye BPN berisi antusiasme masyarakat terhadap 

kunjungan Sandiaga Uno, kesulitan yang dialami masyarakat, hingga rencana 
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Prabowo-Sandi untuk mewujudkan Indonesia menjadi negara yang adil dan 

makmur. Tidak setiap unggahan menggunakan kelima alat persuasi, namun 

unggahan-unggahan yang dilakukan memiliki maksud yang sama untuk 

membangun nilai diri Sandiaga Uno. Video dalam unggahan menampilkan 

sisi negatif pemerintahan saat ini dengan memuat keluhan-keluhan 

masyarakat yang disandingkan dengan niat Sandiaga untuk memperbaiki 

kehidupan masyarakat. Selain itu, melaui video yang diunggah Sandiaga 

berupaya untuk membangun nilai dirinya sehingga sebagai sosok pemimpin 

yang religius, rendah hati, dan pantang menyerah dalam mewujudkan 

Indonesia yang makmur. Pembangunan nilai diri, pelibatan emosi khalayak, 

penghadiran argumen logis yang disertai contoh, menjadi alat persuasi 

Sandiaga Uno untuk membentuk nilai diri dalam benak khalayak sebagai 

pemimpin yang layak dipilih dalam ajang Pemilihan Presiden – Wakil 

Presiden Indonesia tahun 2019. 

6.2 Saran 

 
6.2.1 Saran Akademik 

 

1. Peneliti berharap penelitian ini dapat menjadi pemantik munculnya 

penelitian – penelitian yang lain mengenai komunikasi politik dan media 

sosial, khususnya mengkaji mengenai bagaimana retorika politik yang 

dilakukan tokoh politik melalui media sosial. 

2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukanbagiriset – riset setelahnya 

mengenai retorika politik yang dilakukan melalui media sosial 

Instagram, terutama yang berhubungan dengan tagar misalnya efektivitas 
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tagar dalam kampanye daring di Instagram, analisis wacana yang 

disampaikan melalui kampanye daring di Instagram, dan melihat 

pengaruh jumlah pengikut pada efektivitas kampanye di Instagram. 

6.1.2 Saran Praktis 
 

1. Melalui penelitian ini, peneliti berharap dapat memunculkan semangat 

terhadap masyarakat untuk peduli terhadap kajian media baru khususnya 

media sosial yang terkait dengan politik. 

2. Peniliti berharap agar akademisi lain senantiasa melakukan pembaruan- 

pembaruan penelitian mengenai kajian retorika politik di media sosial 

untuk menambah kekayaan referensi penelitian retorika politik dan 

media di Indonesia. 
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LAMPIRAN 

 

Dokumentasi Unggahan akun @sandiuno dan @indonesiaadilmakmur 

Periode Januari 2019 

Unggahan yang menyertakan tagar #1000TitikSandi di Instagram pada akun Sandiaga 

Uno (@sandiaga) dan Indonesia Adil Makmur (@indoadilmakmur) : 

No Akun Unggahan 

1 @sandiuno  
 

 

Caption : 
Syukur Alhamdulillah atas 1000 titik kunjungan saya dalam menyerap 

aspirasi masyarakat Indonesia. Tanpa dukungan serta doa dari masyarakat 

perjuangan ini tiada artinya. 

Di bawah kendali Prabowo-Sandi, kami akan hadirkan pemerintahan 

yang kuat dan tegas serta memberikan solusi terhadap permasalahan ekonomi 

yang dirasa makin menyulitkan masyarakat. 

Mari kita terus tingkatkan semangat ini, sampaikan kepada seluruh 

masyarakat bahwa fokus kita ialah perbaikan ekonomi, dengan membuka 

lapangan kerja seluas-luasnya untuk putra-putri bangsa, dan menghadirkan 

harga-harga bahan pokok dan biaya hidup yang lebih terjangkau. 

#1000TitikSandi 

Tanggal Unggah : 7 Januari 2019 
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2 @sandiuno  
 

 
 

 
Caption : 

Nigel          datang          jauh-jauh         dari         Yogyakarta ke 

syukuran #1000TitikSandi hari Senin kemarin di Menteng, Jakarta Pusat. 

Nicole datang dengan memberikan kami titipan yang tidak bisa dilihat dari 

berapa jumlahnya, melainkan keikhlasannya untuk kebaikan bangsa kita ke 

depan. 

Saya dan Pak @prabowo mengucapkan terima kasih banyak atas 

sumbangsihnya. Kami akan gunakan bantuan ini sebaik-baiknya untuk 

perjuangan mewujudkan harapan rakyat Indonesia akan harga-harga yang lebih 

terjangkau dan lapangan kerja yang lebih luas untuk anak bangsa. 

Tanggal Unggah : 8 Januari 2019 

https://www.instagram.com/explore/tags/1000titiksandi/
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3 @indonesia 

adilmakmur 

 

 
 

Caption : 

#1000TitikSandi 

 
Tanggal Unggah : 
7 Januari 2019 

4 @indonesia 
adilmakmur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caption : 

1000 titik telah dikunjungi, 107.237 kilo meter telah dilewati. 

Dengan jalur udara, darat, laut, semua untuk bertemu dengan masyarakat 

di seluruh daerah di Indonesia dan menyerap harapan mereka. 

Namun,  ajang  Pilpres  ini  bukan  soal  berapa  titik  yang  

sudah @sandiuno kunjungi, juga bukan berapa jauh jarak yang bang 

Sandi lalui, ini tentang nasib bangsa kita ke depan. 

Kita selalu ingat apa yang Pak @prabowo katakan “kalau anak- 

anak muda memilih untuk diam, maka nantinya yang berkuasa ialah 

orang-orang jahat”. 

Insya  Allah,  dengan  niat  dan  kerja  keras,  @sandiuno mampu 

menjadi pemimpin yang mewakili semua kalangan masyarakat, dan 

membawa  negara  ini dalam kemakmuran dengan  lapangan kerja  yang 

https://www.instagram.com/sandiuno/
https://www.instagram.com/prabowo/
https://www.instagram.com/sandiuno/
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  terbuka luas dan harga-harga yang lebih bisa dijangkau oleh seluruh 

masyarakat. 

Kami ucapkan terima kasih untuk warga yang sudah hadir di acara 

syukuran hari ini dan ikut berdoa bersama. Perjuangan kita belum usai, 

kita sama-sama berjuang demi mewujudkan Indonesia yang adil dan 

makmur. 

#1000titiksandi #indonesiaadilmakmur #sandiagauno 

Tanggal Unggah : 7 Januari 2019 

 

https://www.instagram.com/explore/tags/1000titiksandi/
https://www.instagram.com/explore/tags/indonesiaadilmakmur/
https://www.instagram.com/explore/tags/sandiagauno/

