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Kampanye adalah sebuah arena bagi calon presiden untuk menyampikan gagasan, tujuan 
dan pengalamannya. Calon pemilih mengamati, mempelajari dan memilih. Memang 
sudah menjadi perdebatan akademis apakah benar pandangan politis seseorang dapat 
dipengaruhi melalui pidato. Namun, hingga sekarang retorika calon presiden tetap 
menjadi wilayah kajian karena masih diharapkan bahwa melalui retorika kampanye 
kepresidenan seorang calon presiden memusatkan perhatian calon pemilih pada persoalan 
yang dapat menjadi perhatian bersama, meningkatkan minat, dan dapat lebih meyakinkan 
calon pemilih. Karena itu, tujuan sebuah kampanye dimulai dengan hanya 
memperkenalkan nama calon pesiden kepada calon pemilih, memberi informasi atau 
menambah pengetahuan, mempengaruhi pandangan kepada seorang calon, menangkap 
perhatian calon pemilih yang masih belum mantap pada calon manapun, dan mengubah 
tingkah laku seorang calon pemilih.   

Penelitian ini hanya difokuskan pada Calon Presiden Barack Obama (CPBO) dan Calon 
Presiden Susilo Bambang Yudoyono (CPSBY). Dalam penelitian ini teks pidato yang 
diteliti hanya dibatasi pada teks pidato CPBO yang dikenal sebagai Barack Obama s 
Acceptance Speech of the Democratic Party s Nomination as President, dan Pidato 
CPSBY yang dikenal sebagai Pidato Politik Dr. H. Susilo Bambang Yudono dalam 
Deklarasi Calon Presiden dan Wakil Presiden Periode 2009-2014. Dua pidato ini 
merupakan dua pidato yang disampaikan secara seremonial dan mendapatkan perhatian 
publik dan media massa secara luas. Pidato CPBO mendapatkan perhatian dunia, 
sedangkan pidato CPBSY mendapatkan perhatian dari masyarakat Indonesia secara 
nasional. Dalam keadaan semacam ini retorika yang digunakan tentu retorika yang sudah 
dipersiapkan dengan cermat dari war-room, dan dapat mewakili jiwa dari masing-masing 
capres. Selain itu, apa yang bersifat seremonial tentu bersifat yang terbaik, lebih baik dari 
yang ada sebelumnya untuk meningkatkan reputasi capres. Yang seremonial tentu juga 
direkam dan dapat secra terus-menerus diakses baik melalui media internet maupun 
media elektronik.      

Retorika yang digunakan oleh masing-masing capres tentu tidak dapat lepas dari kondisi 
politik yang ada, dan juga posisi masing-masing capres. Kondisi yang dimaksud dapat 
berupa isu apa yang populer di masyarakat, bagaimana tingkah laku masyarakat pada 
umumnya, sejauh mana masyarakat menginginkan perubahan, bagaimana komposisi 
masyarakat apakah cenderung sebagai masyarakat tradisional atau modern, berintelektual 
dan kritis atau tidak. Tidak jarang pesan yang akan disampaikan dalam retorika 
kampanye untuk dikutip oleh wartawan adalah hanya tentang bagaimana supaya menang, 
daripada siapa yang dapat lebih baik memimpin dan menyelesaikan persoalan hidup 
sebuah bangsa. Mengenai posisi, CPBO adalah capres dalam posisi bertarung melawan 
rivalnya yang memiliki kedudukan yang sama. Sebaliknya CPSBY adalah seorang 



incumbent yang telah memimpin selama 4 tahun. Kepemimpinan baru yang akan 
direbutnya tak dapat dilepaskannya dari kepemimpinannya yang lama. Pada umumnya 
dalam setiap kampanye presiden strategi yang digunakan capres dapat menyerang, 
mengklaim dan mempertahankan diri. Karena seorang incumbent sudah pernah bekerja 
sebelumnya, tentu seorang incumbent dapat lebih banyak menggunakan klaim.   

Analisis konten digunakan dalam penelitian ini untuk melihat retorika yang bagaimana  
yang digunakan oleh dua capres, terutama tentang bagaimana seorang capres memilih 
temanya, pesannya dan argumentasinya, yang terdiri atas klaim, narasi, eksplanasi, dan 
evaluasi. Apa yang dianggapnya positif dan apa yang dianggapnya negatif.   

Dari analisis ditemukan bahwa CPSBY menggunakan kekuatannya sebagai incumbent, 
yaitu memberikan klaim keberhasilan pada kepemimpinannya yang sebelumnya. 
Keberhasilan yang dimaksud oleh CPSBY adalah bagaimana mengatasi krisis bencana 
alam dan krisis ekonomi global, hukum, pendidikan dan kesehatan secara normatif dan 
universal. Dalam hal ini retorika yang digunakan merupakan retorika trasional, karena 
CPSBY juga menyadari bahwa rakyat tidak siap mendengarkan pidato yang sarat dengan 
masalah. Sekalipun pidato itu menyajikan keberhasilan, tetapi tidak cukup memberikan 
evaluasi yang dibutuhkan. Ketika CPSBY menyampaikan pidatonya, kondisi yang ada 
pada saat itu adalah rakyat sudah mulai gelisah untuk segera mengetahui siapa yang akan 
dijadikannya sebagai cawapres. Dalam posisi itu, sekitar 20 persen dari isi pidato 
digunakan untuk memperkenalkan cawapres dalam bentuk menjelaskan, memberikan 
pembenaran, rasionalisasi, dan alasan-alasan tertentu, sebagai strategi defensif dalam 
tujuan yang jelas, yaitu memenangkan pemilu (goal-griven).  Dalam pidatCapres Susilo 
Bambang yudoiyono juga menyadari ahwa rakyat tidak akan Sian emndengar pidato yang 
sarat dengan masalah.     

Pidato CPSBY yang menggunakan kekuatan Tuhan dan retorika moral juga menunjukkan 
pemakaian retorika tradisional yang menghidupkan kembali ideologi moral. Retorika 
moral ini juga digunakan pada saat memperkenalkan Cawapres Budiono yang 
menekankan moralitas perorangan, bukan menekankan moralitas bangsa secara 
keseluruhan dalam gambaran terbentuknya kebijakan bagi masa depan yang lebih 
eksplisit dan jelas. Retorika yang digunakan dalam memperkenalkan Cawapres Budiono 
juga merupakan retorika yang menyerang. Retorika tradisional lainnya yang digunakan 
adalah retorika terapi yang menghendaki spiritualitas dan tanggung jawab pribadi.    

Dalam pidatio itu CPSBYjuga meletakkan ekonomi sebagai pusat dari kampanye 
kepresidenannya. Namun, belum ada rincian tentang bagaimana kepemimpinannya dalam 
ekonomi, misalnya bagaimana mengatasi inflasi yang tinggi, kekurangan lapangan kerja, 
diversivikasi ekspor, dan bagaimana mengatasi fluktuasi ekonomi, misalnya.      

Dibanding pidato CPSBY, pidato SPBO lebih lengkap, modern dan visioner. Selain itu, 
pemilihan kata-katanya juga menggunakan gaya bahasa yang lebih bervariasi. CPBOB 
juga menyadari akan kekuatannya sebagai individu dan CPOB menggunakan strategi 
narasi individualitas untuk menekankan pribadinya yang unik, yang tidak biasa, dan 
dapat menjadi simbol perubahan, simbol keajaiban, dan membangkitkan kembali 



sentimen American Dream yang modern.  SPBO juga tahu bahwa dia dapat menyerap 
seluruh perhatian dan harapan dunia, bukan harapan bangsa Amerika Serikat saja. 
Dirinya adalah titik temu dua benua, dan titik temu dunia pertama dan dunia ketiga. 
Strateginya lebih modern karena menampilkan masalah-masalah sosial dan ekonomi pada 
umumnya, rincian  politik yang salah, perencanaan yang salah, dan sistem yang salah 
secara lebih terbuka dan jelas, dan juga menunjukkan secara jelas kebijakan apa yang 
akan ditempuh dalam mengatasi masalah. CPOB dapat menyatakan semua secara lebih 
terbuka sesuai dengan kedudukannya sebagai seorang penantang baru yang bukan 
incumbent.   Pidato CPOB juga menggunakan strategi tradisional moralitas ketika Tuhan 
disebut sebagai sumber kebenaran dan harapan. Dalam hal ini CPOB dapat menjadi 
seorang alat untuk mengatasi persoalan.    


