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ABSTRAK

Rumusan masalah dalam penelitian adalah (1) bagaimanakah tindak tutur
lokusi dalam teks pidato Presiden Ir. H. Joko Widodo ?, (2) bagaimanakah
tindak tutur ilokusi dalam teks pidato Presiden Ir. H. Joko Widodo ?, (3)
bagaimanakah tindak tutur perlokusi dalam teks pidato Presiden Ir. H. Joko
Widodo ?. Tujuan penelitian ini adalah (1) mendeskripsikan tindak tutur
lokusi dalam teks pidato Presiden Ir. H. Joko Widodo, (2) mendeskripsikan
tindak tutur ilokusi dalam teks pidato Presiden Ir. H. Joko Widodo, dan (3)
mendeskripsikan tindak tutur perlokusi dalam teks pidato Presiden Ir. H.
Joko Widodo. Data dalam penelitian ini berupa tuturan lisan. Sumber data
diperoleh dari media internet yaitu www.youtube.com. Data dikumpulkan
dengan menggunakan metode simak dan dokumentasi. Metode analisis data
yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Metode penyajian hasil
analisis data menggunakan metode informal. Hasil penelitian
menyimpulkan, bahwa semua tuturan dalam teks pidato Presiden Ir. H.
Joko Widodo dalam teks pidato Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2014,
Rakernas Partai Nasdem: Konsolidasi Pemenangan Pilkada 2015,
Peringatan Hari Pers Nasional Tahun 2016 merupakan tindak tutur lokusi.
Tindak tutur ilokusi dalam teks pidato Pertemuan Tahunan Bank Indonesia
2014, Rakernas Partai Nasdem: Konsolidasi Pemenangan Pilkada 2015,
Peringatan Hari Pers Nasional Tahun 2016 terdapat tindak tutur ilokusi
representatif, direktif, ekspresif, dan deklaratif. Tindak tutur perlokusi yang
terjadi dalam teks pidato Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2014,
Rakernas Partai Nasdem: Konsolidasi Pemenangan Pilkada 2015, dan
Peringatan Hari Pers Nasional Tahun 2016 adalah tindak nonverbal berupa
tepuk tangan dan gelak tawa.

Kata kunci : tindak tutur, lokusi, ilokusi, perlokusi, teks pidato.
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bahasa memegang peranan penting dalam kehidupan bermasyarakat,

yakni sebagai sarana komunikasi. Tanpa bahasa dapat dipastikan bahwa segala

macam kegiatan berinteraksi dalam masyarakat akan lumpuh. Mengingat

pentingnya bahasa dalam menjalankan segala aktivitas sehari-hari, tentu setiap

anggota masyarakat selalu terlibat dalam komunikasi, baik bertindak sebagai

komunikator (pembicara) maupun sebagai komunikan (penyimak). Peristiwa-

peristiwa komunikasi yang berlangsung tersebut dapat dijadikan tempat atau

media untuk mengungkapkan ide, gagasan, isi pikiran, maksud, realitas, dan

sebagainya. Dengan demikian, bahasa digunakan sebagai alat komunikasi untuk

menyampaikan pesan atau maksud pembicara kepada pendengar (Nababan,

1984:66).

Dalam setiap proses komunikasi terjadi beberapa hal seperti peristiwa tutur

dan tindak tutur dalam satu situasi tutur (Chaer dan Agustina, 2010:47). Peristiwa

tutur dan tindak tutur yang terjadi akan berbeda-beda pada setiap situasi tutur,

tergantung dari siapa  penutur, lawan tutur, topik, waktu, dan tempat tuturan itu

berlangsung. Begitu pula yang terjadi ketika seseorang berpidato dalam acara

tertentu. Dalam peristiwa tersebut dapat diketahui tindak tutur yang digunakan.

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi

mengenai tindak tutur dalam pidato. Dalam penelitian ini penulis menganalisis

tindak tutur yang terdapat dalam pidato Presiden Ir. H. Joko Widodo.



2

Tuturan dalam pidato Presiden Joko Widodo sering kali menggunakan

bahasa yang tidak formal walaupun berada dalam situasi formal. Hal ini dilakukan

agar pendengar lebih mengerti maksud dan tujuan dari pidato tersebut serta dapat

menciptakan suasana yang lebih akrab. Gaya komunikasi dalam pidato Presiden

Joko Widodo menggunakan bahasa sehari-hari, sederhana, dan tidak emosional.

Hal itu terlihat pada pernyataan “dan tambahan berikutnya kita ini masih senang

dengan yang namanya produk impor. Sepatu kalau tidak impor tidak senang, tas

Ibu-Ibu kalau tidak impor malu memamerkan, jam kalau tidak impor, imporpun

yang mahal.Tidak usah tengok tanganlah (pendengar tertawa), pada nengak-

nengok tangan. Sekarang tidak apa-apa tapi besok jangan”. Tuturan tersebut

merupakan tindak tutur lokusi. Dalam tuturan tersebut Presiden Joko Widodo

memberikan informasi kepada pendengar tentang masih banyak masyarakat

Indonesia senang terhadap produk luar negeri. Tuturan tersebut juga disebut

tindak tutur ilokusi, karena memiliki maksud dan tujuan tertentu. Tuturan tersebut

termasuk tindak tutur ilokusi ekspresif menyindir, karena tuturan yang terlihat

pada pernyataan “kita ini masih senang dengan yang namanya prodak inpor,

sepatu kalau nggak inpor nggak seneng, tas Ibu-ibu kalau nggak inpor malu

memamerkan, jam kalau nggak inpor inporpun yang mahal, nggak usah tengok

tanganlah”, Presiden Joko Widodo memiliki maksud tertentu, yaitu menyindir

para pendengar yang masih menggunakan produk-produk luar negeri, seperti tas,

jam, sepatu, dan baju. Dalam tuturan tersebut, Presiden Joko Widodo

mengharapkan semua pendengar untuk memulai menggunakan produk-produk

dalam negeri demi memajukan pendapatan negara. Tuturan tersebut juga termasuk

tindak tutur perlokusi, karena efek tuturan yang diungkapkan Presiden Joko
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Widodo tersebut adalah para pendengar langsung melihat-lihat barang yang

mereka gunakan sendiri. Setelah tuturan “tidak usah tengok tanganlah” yang

diungkapkan oleh Presiden Joko Widodo, para pendengar tertawa sebagai tanda

bahwa tuturan tersebut merupakan gurauan Presiden Joko Widodo dan bermaksud

untuk menyindir.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah tindak tutur

dalam teks pidato Presiden Ir. H. Joko Widodo yang mencakup rincian masalah

sebagai berikut.

1. Bagaimanakah tindak tutur lokusi dalam teks pidato Presiden Ir. H. Joko

Widodo ?

2. Bagaimanakah tindak tutur ilokusi dalam teks pidato Presiden Ir. H. Joko

Widodo ?

3. Bagaimanakah tindak tutur perlokusi dalam teks pidato Presiden Ir. H.

Joko Widodo ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan suatu penelitian haruslah jelas mengingat penelitian harus

mempunyai arah dan sasaran yang tepat. Adapun tujuan dalam penelitian ini

sebagai berikut.

1. Mendeskripsikan tindak tutur lokusi dalam teks pidato Presiden Ir. H.

Joko Widodo.

2. Mendeskripsikan tindak tutur ilokusi dalam teks pidato Presiden Ir. H.

Joko Widodo.
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3. Mendeskripsikan tindak tutur perlokusi dalam teks pidato Presiden Ir. H.

Joko Widodo.

1.4 Manfaat Penelitian

Ada beberapa manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian ini. Manfaat

tersebut dibedakan menjadi manfaat teoretis dan manfaat praktis yang peneliti

rincikan sebagai berikut.

1.4.1 Manfaat Teoretis

Secara teoretis penelitian ini dapat memberikan pengetahuan terhadap

studi tentang tindak tutur dalam pragmatik.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang di hasilkan dalam  penelitian ini sebagai berikut.

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang

kebahasaan.

2. Sebagai bahan perbandingan dalam penelitian selanjutnya.

3. Menambah informasi tentang tindak tutur dalam pidato.
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BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang terkait dengan tindak tutur antara lain dilakukan oleh

Sherry  (2012) dalam skripsinya yang berjudul “Tindak Tutur Ilokusi dalam Buku

Humor Membongkar Gurita Cikeas karya Jaim Wong Gendeng dan implikasinya

dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia”. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk

mendeskripsikan bentuk, fungsi dan strategi yang digunakan dalam buku humor

Membongkar Gurita Cikeas karya Jaim Wong Gendeng. Metode yang digunakan

dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Teknik pengumpulan

datanya menggunakan teknik rekam dan catat.

Hasil penelitian ini adalah bentuk tindak tutur ilokusi yang digunakan

dalam buku humor Membongkar Gurita Cikeas karya Jaim Wong Gendeng

ditemukan sebanyak 71 tuturan, terdiri dari tindak tutur representatif sebanyak 39

tuturan, tindak tutur direktif sebanyak 9 tuturan, tindak tutur ekspresif sebanyak

21 tuturan,  dan tindak tutur komisif sebanyak 2 tuturan. Fungsi tindak tutur

ilokusi yang digunakan dalam buku Membongkar Gurita Cikeas karya Jaim Wong

Gendeng ditemukan 68 tuturan, yang terdiri dari fungsi komkpetatif sebanyak 5

tuturan, fungsi menyenagkan sebanyak 6 tuturan, fungsi bekerja sebanyak 51

tuturan, dan fungsi bertentangan sebanyak 6 tuturan.

Selain penelitian di atas, penelitian yang terkait dengan tindak tutur juag

dilakukan oleh  Siti Ainul Hajar (2013) dalam skripsinya yang berjudul “Analisis

Tindak Tutur pada Acara Komedi Pesbuker di Antv dan Implikasinya pada

Pembelajaran Bahasa Indonesia di SMA Kelas X Semester 2”. Tujuan dalam
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penulisan skripsi ini yaitu untuk mengetahui bentuk tindak tutur yang digunakan

dalam acara “Pebuker di Antv dan implikasinya  pada pembelajaran Bahasa

Indonesia di SMA Kelas X Semester 2. Metode penelitian yang digunakan dalam

penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dan  menggunakan teknik

pengumpulan data yakni teknik simak dan catat. Hasil penelitian ini adalah bahasa

pada acara komedi “Pesbuker” di Antv terdapat tindak tutur lokusi, ilokusi  dan

perlokusi.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Marista (2014) dengan judul

skripsi “Analisis Tindak Tutur Pada Acara Komedi Opera Van  Java (OVJ) di

Trans7 dan Implikasinya Terhadap Pembelajaran Bahasa Indonesia di SMA Kelas

X Semester 2”. Penulisan penelitian ini memiliki tujuan untuk mendeskripsikan

tindak tutur yang digunakan pada komedi OVJ di Trans7 dan implikasinya

terhadap Pembelajaran Bahasa Indonesia di SMA Kelas X Semester 2. Metode

yang digunakan dalam penelitian ini adalah  metode  deskripstif kualitatif dengan

menggunakan teknik pengumpulan data adalah teknik simak dan catat. Hasil

penelitian ini adalah bahasa pada acara komedi OVJ di Trans7 terdapat tindak

tutur lokusi, ilokusi dan perlokusi.

Berdasarkan beberapa peneliti di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian

mengenai tindak tutur yang terdapat dalam pidato Presiden Ir. H. Joko Widodo

belum pernah dilakukan sebelumnya. Penelitian ini memiliki persamaan dengan

penelitian terdahulu, yaitu mengkaji tentang tindak tutur dalam pragmatik,

sedangkan perbedaannya terletak pada objek kajian dan tidak mengaitkan

penelitian dengan pembelajaran di sekolah.
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2.2 Landasan Teori

Penelitian ini menggunakan teori yang relevan sebagai pendukung analisis

yang akan dicapai. Teori-teori yang digunakan sebagai berikut.

2.2.1 Tindak Tutur

Tindak tutur (speech art) merupakan unsur pragmatik yang

melibatkan pembicara, pendengar atau penulis pembaca serta yang

dibicarakan. Dalam penerapannya tindak tutur digunakan oleh beberapa

disiplin ilmu. Menurut Chaer dan Agustina (2010:50) tindak tutur merupakan

gejala individual, bersifat psikologis dan keberlangsungannya ditentukan oleh

kemampuan bahasa si penutur dalam menghadapi situasi tertentu. Dalam

tindak tutur lebih dilihat pada makna atau arti tindakan dalam tuturannya.

Menurut J.L. Austin (dalam Caher dan Agustina, 2010:53) bahwa

secara pragmatik tindak tutur dapat dipisahkan menjadi 3 macam bentuk, yaitu

tindak tutur lokusi, ilokusi, dan perlokusi. Penjelasan mengenai tiga bentuk

tindak tutur tersebut adalah sebagai berikut.

2.2.1.1 Tindak lokusi (Lecutionary act)

Menurut Austin  (dalam Cumings 2007:9) tindak lokusi kira-kira sama

dengan pengertian dan acuan  tertentu, yang sekali lagi kira-kira sama dengan

“makna” dalam pengertian tradisional. Sedangkan menurut Searle (dalam

Wijana dan Rohmadi 2011:21) tindak lokusi adalah tindak tutur untuk

menyatakan sesuatu. Tindak tutur ini sering disebut sebagai the Act of Saying

Something. Sebagai contoh tindak lokusi adalah kalimat (1) Maman Belajar

Membaca, dan (2) Ali bermain piano. Kedua kalimat tersebut diutarakan oleh

penuturnya semat-mata untuk menginformasikan sesuatu tanpa tendensi untuk
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melakukan sesuatu, apa lagi untuk mempengaruhi lawan tuturnya. Tindak

lokusi merupakan tindakan yang paling mudah diidentifikasi, karena dalam

mengidentifikasi tanpa memperhitungkan konteksnya.

2.2.1.2 Tindak ilokusi (Illecitionary act)

Searle (dalam Wijana dan Rohmadi 2011:23) mengatakan tindak

ilokusi adalah tindak tutur selain berfungsi untuk mengatakan atau

menginformasikan sesuatu juga dipergunakan untuk melakukan sesuatu.

Tindak ilokusi disebut sebagai The Act of Doing Something. Tindak ilokusi

cendrung sulit untuk dikenali bila tidak benar-benar memperhatikan, siapa

penuturnya, siapa lawan tuturnya, dimana tindak tutur terjadi,  kapan tindak

tutur terjadi, dan tuturan yang dikeluarkan oleh lawan tutur. Untuk lebih

jelasnya demikian beberapa contoh tindak ilokusi.

(1) Ada perbaikan jalan

Kalimat pada contoh (1) jika konteks kalimat di atas adalah papan

peringatan yang sering ditemukan di tengah-tengah jalan saat berlangsung

konstruksi perbaikan jalan. Tuturan ini tidak hanya menyampaikan informasi

mengenai perbaikan jalan tetapi bermakna agar pengguna jalan tidak melewati

jalan yang sedang dalam masa perbaikan. Penutur telah melakukan tindak

ilokusi dalam bentuk memperingati pengguna jalan agar tidak melewati jalan

tersebut.

(2) Nilai ujianmu sekarang menurun

Kalimat pada contoh (2) di atas jika konteks dituturkan seorang guru

pada muridnya yang mengalami penurunan nila maka ilokusinya yaitu guru

menyampaikan kepada muridnya untuk lebih giat lagi belajar, agar nilainya
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tidak menurun lagi. Akan tetapi, jika konteksnya orang tua yang

menyampaikannya, berarti seruan untuk berhenti bermain-main dan harus

belajar dengan baik.

(3)Udara di sini sangat panas.

Tuturan pada contoh (3) jika konteks tuturan di atas, diucapkan oleh

penutur di dalam  ruangan. Maka tuturan ini mengundang maksud bahwa si

penutur meminta agar pintu atau jendela segera dibuka, atau meminta

kepada mitra tutur untuk menghidupakan kipas angin. Jadi jelas pada contoh

(3) penutur memiliki maksud tertentu dalam tuturan tersebut.

(4) Kukumu sudah panjang

Pada contoh kalimat (4) jika konteks tuturan tersebut jika diucapkan

seorang ibu kepada anaknya, maka itu adalah perintah untuk memotong

kuku karena sudah panjang. Tindak ilokusi dapat juga dianalisis sesuai

dengan konteks, situasi, dan tempat terjadinya suatu tuturan.

Searle, 1979 (dalam Tarigan 2015:42) mengategorikan fungsi

tuturan menjadi lima jenis, yaitu:

1. Representatif, ialah tindak tutur yang mengikat penuturnya kepada

kebenaran atas hal yang dikatakannya, misalnya menyatakan,

melaporkan, menunjukkan dan menyebutkan.

2. Direktif, ialah tindak tutur yang dilakukan oleh penuturnya dengan

maksud agar lawan tutur melakukan tindakan yang disebut dalam

ujaran itu, misalnya menyuruh, memohon, menuntut, menyarankan

dan menantang.
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3. Ekspresif, ialah tindak tutur yang dilakukan dengan maksud agar

ujrannya diartikan sebagai evaluasi tentang hal yang disebutkan dalam

ujaran itu, misalnya memuji, mengucapkan terimakasih, mengkritik

dan mengeluh.

4. Komisif, ialah tindak tutur yang mengikat penuturnya untuk

melaksanakan segala hal yang disebutkan dalam ujarannya, misalnya

berjanji, bersumpah atau mengancam.

5. Deklarasi, ialah tindak tutur yang dilakukan si penutur dengan maksud

untuk menciptakan hal (status, keadaan dan sebagainya) yang baru,

misalnya memutuskan, membatalkan, melarang, mengizinkan dan

memberikan maaf.

2.2.1.3 Tindak perlokusi (Perlocutionary act)

Searle (dalam Wijana dan Rohmadi 2011:24) tindak perlokusi

(Perlocutionary act) yaitu hasil atau efek yang ditimbulkan oleh ungkapan itu

pada pendengar, sesuai dengan situasi dan kondisi pengucapan kalimat itu.

Tanggapan tersebut tidak hanya berbentuk kata-kata, tetapi juga berbentuk

tindakan atau perbuatan. Efek atau daya pengaruh ini dapat secara sengaja

atau tidak sengaja dikreasikan oleh penuturnya. Misalnya, “Saya lapar”. Yang

dituturkan oleh si penutur menimbulkan efek kepada pendengar, yaitu dengan

reaksi memberikan atau menawarkan makanan kepada penutur.

2.2.2 Konteks

Konteks menurut Wijana dan Rohmadi (2011:15) adalah semua latar

belakang pengetahuan yang dipahami bersama oleh penutur dan lawan tutur.

Sebuah peristiwa tutur sangat berkaitan erat dengan latar peristiwa, artinya
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suatu peristiwa tertentu akan terjadi di dalam konteks atau situasi tertentu.

Konteks pemakaian bahasa meliputi konteks fisik, konteks epistemis, konteks

linguistik, dan konteks sosial. Konteks fisik adalah konteks yang

menghasilkan suatu ujaran, konteks epistemis adalah latar belakang

pengetahuan yang dimiliki penutur, konteks linguistik adalah konteks yang

menjelaskan mengenai ujaran-ujaran yang mengikuti ujaran tertentu di dalam

suatu peristiwa komunikasi, dan konteks sosial yang merupakan latar yang

melengkapi hubungan sosial antara penutur dan petutur.

Pendapat selanjutnya dikemukakan oleh Tarigan (2015:33) yang

mengatakan konteks merupakan latar belakang pengetahuan yang diperkirakan

dimiliki dan disetujui bersama oleh pembicara dan penyimak serta menunjang

interpretasi penyimak terhadap apa yang dimaksud pembicara dengan suatu

ucapan tertentu.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa

konteks merupakan situasi atau hal-hal yang menunjang atau mendukung

makna suatu ujaran. Dapat pula dikatakan jika konteks berubah, maka berubah

pula makna suatu ujaran.

2.2.2.1 Unsur-unsur Konteks

Makna sebuah tuturan dapat dikatakan benar bila diketahui siapa

pembicara, siapa pendengarnya bila diungkapkan, dan lain-lain. Oleh karena

itu, untuk menganalisis makna sebuah tuturan harus dianalisis konteksnya

terlebih dahulu. Dalam penelitian ini teori yang digunakan dalam menganalisis

konteks adalah teori Dell Hymes yang dikenal dengan peristiwa tutur. Dell

Hymes (dalam Chaer dan Agustina, 2010:48) mengatakan bahwa peristiwa
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tutur harus memenuhi delapan komponen, yang Kedelapan komponen tersebut

adalah Setting and Scene, Participants, Ends, Act sequence, Key,

Instrumentalities, Norm of Interaction and Interpretation, dan Genre. Adapun

penjelasan mengenai kedelapan komponen tersebut yaitu:

a. Setting and Scene (Waktu dan Tempat)

Setting berkenaan dengan waktu dan tempat tutur berlangsung,

sedangkan scene mengacu pada situasi tempat dan waktu, atau situasi

psikologis pembicaraan. Waktu, tempat, dan situasi tuturan yang berbeda

dapat menyebabkan penggunaan variasi bahasa yang berbeda. Berbicara di

lapangan sepak bola pada waktu ada pertandingan sepak bola dalam situasi

yang ramai tentu berbeda dengan pembicaraan di ruang perpustakaan pada

waktu banyak orang membaca dan dalam keaadaan sunyi. Di lapangan sepak

bola kita bisa berbicara keras-keras, tapi di ruang perpustakaan harus

seperlahan mungkin.

b. Participants (Pembicara dan Pendengar)

Participants mengacu kepada pihak-pihak yang terlibat dalam

pertuturan, bisa pembicara dan pendengar, penyapa, dan pesapa atau

pengirim pesan dan penerima pesan. Bentuk ujaran dalam kuliah umum,

dalam percakapan biasa, dan dalam pesta adalah berbeda. Begitu juga dengan

isi yang dibicarakan.

c. Ends (Maksud dan Tujuan)

Ends merujuk pada maksud dan tujuan pertuturan. Maksud dan tujuan

ini berkenaan dengan kepentinagan para partisipans yang melibatkan antara

penutur dan penyimak memiliki tujuan tertentu ketika peristiwa tutur tersebut
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terjadi. Misalnya peristiwa tutur yang terjadi di ruang pengadilan bermaksud

untuk menyelesaikan suatu kasus perkara, namun para pastisipans di dalam

peristiwa tutur itu mempunyai tujuan yang berbeda. Jaksa ingin membuktikan

kesalahan si terdakwa, pembela berusaha membuktikan bahwa si terdakwa

tidak bersalah, sedangkan hakim berusaha memberikan keputusan yang adil.

d. Act Sequences (Bentuk Tuturan)

Act Sequences mengacu pada bentuk ujaran dan isi. Bentuk ujaran ini

berkenaan dengan kata-kata yang digunakan, bagaimana penggunaannya, dan

hubungan antara apa yang dikatakan dengan topik pembicara.

e. Key: tone or spirit of Act (Nada, Cara, dan Semangat)

Key: tone or spirit of Act mengacu pada cara, nada atau jiwa

(semangat) di mana suatu pesan disampaikan. Misalnya antara serius dan

santai, hormat dan tidak hormat, sederhana dan angkuh atau sombong, dan

sebagainya. Hal ini juga dapat ditunjukkan dengan gerak tubuh dan isyarat,

seperti kedipan mata, gerak tubuh, gaya berpakaian, dan sebagainya.

f. Instrumentalities (Jalur Bahasa)

Instrumentalities mengacu pada jalur bahasa yang digunakan, seperti

jalur lisan, tertulis, melalui telegraf atau telepon. Dalam hal saluran, orang

harus membedakan cara menggunakannya. Saluran lisan (oral), misalnya

dipakai untuk bernyanyi, bersenandung, bersiul, mengujarkan tuturan, dan

lain-lain. Ragam lisan untuk tatap muka berbeda dengan untuk telepon.

g. Norm of interaction and interpretation (Norma Interaksi)

Norm of interaction and interpretation mengacu pada norma atau

aturan yang digunakan dalam berinteraksi. Misalnya, berhungan dengan cara
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berinterupsi, bertanya, dan sebagainya. Juga mengacu pada norma penafsiran

terhadap ujaran dari lawan bicara.

h. Genre (Bentuk Penyampaian)

Genre mengacu pada jenis bentuk penyampaian, seperti narasi, puisi,

pepatah, do’a, pidato, ceramah, dan sebagainya.

2.2.3 Situasi Tutur

Sebuah tuturan dapat digunakan untuk menyampaikan beberapa

maksud dan sebaliknya satu maksud dapat disampaikan dengan beraneka

ragam tuturan. Untuk mengetahui makna tuturan tidak hanya dapat dilihat

dari sisi tuturan itu sendiri, tetapi perlu juga diperhatikan situasi tuturan atau

konteksnya. Menurut Wijana dan Rohmadi (2013:7) mengatakan bahwa

segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia dalam bertutur akan selalu

dipengaruhi oleh situasi dan kondisi di sekitarnya. Situasi tutur dapat

diartikan sebagai suatu keadaan dimana para peserta tutur berinteraksi dengan

bahasa dalam cara-cara yang konvensional untuk mencapai suatu hasil.

Menurut Wijana dan Rohmadi (2011:15-17) adapun aspek situasi tutur

tersebut adalah sebagai berikut.

a. Penutur dan Lawan tutur

Penutur dan lawan tutur di dalam beberapa literatur, khususnya

dalam Searle lazim dilambangkan dengan S (speakers) yang berarti

pembicara atau penutur, dan (hearer)yang berarti pendengar atau lawan

tutur. Dalam setiap situasi ujaran harus ada pihak pembicara (penulis) dan

pihak penyimak (pembaca). Keterangan ini mengandung implikasi bahwa

pragmatik tidak hanya terbatas pada bahasa lisan, tetapi juga mencakup
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bahasa tulis di dalam setiap ujaran, tentu akan ada pembicara dan pendengar,

jika tidak ada keduanya maka tidak akan terjadi suatu ujaran. Dengan

demikian, siapa penutur dan lawan tutur akan sangat menentukan jalannya

komunikasi.

b. Konteks tuturan

Konteks tuturan dapat mencakup aspek-aspek tuturan yang relevan,

baik secara fisik maupun non-fisik. Konteks dapat pula diartikan sebagai

semua latar belakang pengetahuan yang diasumsikan sama-sama dimiliki

oleh penutur dan lawan tutur serta mendukung penafsiran atau interpretasi

lawan tutur atas apa yang dimaksudkan oleh penutur dalam proses

komunikasi. Dengan memperhatikan konteks ujaran, maka para penutur

akan memilih bentuk bahasa yang paling tepat dengan memperhatikan

konteks.

c. Tujuan tuturan

Tujuan tuturan berkaitan erat dengan bentuk tuturan seseorang.

Dikatakan demikian karena pada dasarnya tuturan itu berwujud atau terjadi

karena dilatarbelakangi oleh maksud dan tujuan yang jelas dan tertentu

sifatnya. Misalnya seorang lelaki yang datang ke kost pacarnya malam hari

kemudian ibu kostnya bertanya: Sudah jam berapa sekarang? Jadi tujuan

dari tuturan ibu kost tersebut adalah untuk memperingatkan si lelaki bahwa

sekarang bukan waktunya lagi untuk bertemu.

d. Tuturan sebagai bantuk tindakan

Tuturan sebagai bentuk tindakan yang dimaksudkan sebagai tindakan

adalah tindak tuturan yang merupakan kekuatan tutur atau kekuatan ujar dari



16

penutur. Dalam kaitannya dengan pragmatik, tindak tutur ini menuturkan

sesuatu kepada orang lain dengan harapan agar lawan tutur mau melakukan

suatu tindakan seperti yang dimaksudkan oleh penutur tanpa adanya kesan

memerintah, memaksa, atau sejenisnya.

e. Tuturan sebagai produk tindak verbal

Tuturan sebagai produk tindak verbal dikatakan sebagai produk

tindak verbal karena pada dasarnya tuturan yang ada di dalam sebuah

penuturan itu adalah hasil tindak verbal para peserta tutur dengan segala

pertimbangan konteks yang melingkupi dan mewadahinya.

2.2.4 Pidato

Pidato atau ceramah merupakan salah satu bentuk keterampilan

berbicara. Sebab melalui pidato atau ceramah seseorang dapat

menyampaikan gagasan, pikiran atau informasi kepada orang banyak secara

lisan. Dalam Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI) dinyatakan bahwa kata

“pidato” memiliki makna ceramah yang disampaikan oleh pembicara di

depan audiens (banyak orang). Pidato bersifat umum, karena bisa dilakukan

dalam berbagai kegiatan seperti masalah politik, kenegaraan, dan acara

formal lainnya, sedangkan ceramah bersifat khusus untuk masalah

keagamaan. Dalam pelaksanaanya antara pidato dan ceramah tidak dapat

dibedakan, keduanya sama-sama menyampaikan suatu gagasan atau pesan

kepada khalayak. Hanya saja yang membedakan keduanya adalah situasi,

tempat, waktu (kesempatan), tema dan sumbernya.

Peranan pidato atau ceramah secara lisan kepada kelompok massa

merupakan suatu hal yang sangat penting, baik pada waktu sekarang
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maupun pada waktu-waktu yang akan datang. Mereka yang mahir berbicara

dengan mudah dapat menguasai massa dan berhasil memasarkan gagasan

mereka dengan baik sehingga mudah diterima oleh orang lain. Kaitannya

dengan penelitian ini, pidato dijadikan sebagai sumber data atau objek yang

diteliti. Dalam penelitian ini yang dimaksudkan adalah pidato Presiden Ir. H.

Joko Widodo.

2.2.5 Pidato Presiden Ir. H. Joko Widodo

Ir. H. Joko Widodo merupakan Presiden Rerepublik Indonesia ke-7.

Presiden Joko Widodo memiliki ciri khas tersendiri dalam berpidato bila

dibandingkan dengan gaya berpidato Presiden-preisden sebelumnya.

Kekhasan tersebut meliputi volume suara, intonasi, gaya bahasa, dan

sebagainya. Selain itu juga, beliau memiliki kemahiran dalam menggunakan

bahasa (retorik) sehingga semua tuturan-tuturan yang dikeluarkan oleh

Presiden Joko Widodo dapat diterima oleh para pendengar dan sering kali

mengundang gelak tawa ketika tuturan-turan yang beliau keluarkan terkesan

sangat lucu.

Bahasa-bahasa yang digunakan oleh Pak Jokowi ketika berpidato

sering kali menggunakan bahasa yang tidak formal walaupun berada dalam

situasi formal. Hal ini dilakukan agar pendengar lebih mengerti maksud dan

tujuan dari pidato tersebut serta dapat menciptakan suasana yang lebih

akrab. Gaya komunikasi dalam pidato Pak Jokowi menggunakan bahasa

sehari-hari, sederhana, dan tidak emosional.
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BAB III

METODE PENELITIAN

Pada bab ini dibahas mengenai beberapa metode yang digunakan. Metode

yang digunakan oleh peneliti diharapkan dapat memudahkan pelaksanaan,

pemahaman dalam kegiatan penelitian, dan dapat mencapai tujuan yang

diinginkan oleh peneliti dan pembaca.

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif karena masalah

yang akan diteliti memerlukan pengamatan atau penelitian yang cermat dan

berusaha mendeskripsikan serta membuat kesimpulan umum. Selain itu jenis

penelitian ini tidak didesain atau dirancang menggunakan prosedur-prosedur

statistik. Penelitian deskriptif mencatat dengan teliti dan cermat data yang

berwujud kata-kata, kalimat-kalimat, wacana, gambar-gambar, foto-foto, video-

tipe, dan tidak menggunakan angka-angka. Data yang diperoleh peneliti mula-

mula disusun, dijelaskan, kemudian dianalisis.

3.2 Data dan Sumber Data

Dalam sebuah penelitian hal terpenting ada dua hal yaitu sumber data dan

data. Pada bagian ini akan dipaparkan beberapa hal mengenai sumber data dan

data.

3.2.1 Data

Data sebagai bahan penelitian yaitu berupa bahan jadi (lawan dari

bahan mentah) yang ada karena pemilihan aneka macam tuturan (bahan

mentah) Sudaryanto (dalam Mahsun, 2013:18).  Data di dalam penelitian ini

adalah berupa tuturan yang dikeluarkan oleh Pak Jokowi ketika berpidato.
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Data tuturan yang diperoleh kemudian dipilih bedasarkan pertanyaan

penelitian yang terkait dengan bentuk dan fungsi tindak tutur.

3.2.2 Sumber Data

Sumber data berkaitan dengan asal-usul data yang akan diteliti.

Sumber data dalam penelitian ini adalah dari media internet

www.youtube.com. Sumber data yang dimaksud berupa gambar hidup (video)

pidato Presiden Ir. H. Joko Widodo yang telah ditranskrip. Adapun penjelasan

mengenai identitas data yang akan diambil dan dijadikan data sebagai berikut.

Judul dan Tempat Pidato Tanggal Tayang Sumber

Pertemuan Tahunan
Bank Indonesia, JCC
Senayan Jakarta.

Kamis, 20 November 2014 Youtube-METRO TV

Rakernas Partai
Nasdem: Konsolidasi
Pemenangan Pilkada
2015, JCC Senayan
Jakarta.

Senin, 21 September 2015 Youtube-METRO TV

Peringatan Hari Pers
Nasional Tahun 2016,
Lombok, NTB.

Jum’at, 19 Februari 2016 Youtube-METRO TV

3.3 Metode dan Tekhnik Penyediaan Data

Menurut Sudaryanto 1993 (dalam Mahsun 2013:127) metode adalah cara

yang harus dilaksanakan sedangkan teknik adalah cara melaksanakan metode.

Berdasarkan penjelasan di atas metode dan teknik merupakan dua hal yang sangat

penting dalam sebuah penelitian.
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3.3.1 Metode Simak

Metode pertama dalam penelitian ini adalah metode simak, karena cara

yang digunakan peneliti untuk memperoleh data dilakukan dengan menyimak

penggunaan bahasa (Mahsun, 2013: 92). Dalam hal ini yang disimak adalah

penggunaan bahasa secara lisan yang bersumber dari pidato Presiden Ir. H.

Joko Widodo. Selanjutnya untuk memperoleh data yang representatif dari

metode simak ini digunakan teknik dasar dan teknik lanjutan, yakni sebagai

berikut.

1. Teknik dasar

Teknik dasar yang digunakan pada penelitian ini meliputi teknik sadap.

Teknik sadap disebut sebagai teknik dasar dalam metode simak karena pada

hakikatnya penyimakan diwujudkan dengan penyadapan. Dalam arti, peneliti

dalam upaya mendapatkan data dilakukan dengan menyadap penggunaan

bahasa seseorang atau beberapa orang yang menjadi informan (Mahsun,

2013:92).

2. Teknik lanjutan

Teknik lanjutan yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik

simak bebas libat cakap dan teknik catat. Teknik bebas libat cakap adalah

penelitian yang tidak melibatkan peneliti secara langsung dalam penggunaan

bahasa, peneliti hanya berperan sebagai pengamat penggunaan bahasa oleh

para informannya. Setelah itu peneliti juga menggunakan teknik catat.

Pencatatan dilakukan langsung pada saat teknik kedua selesai digunakan.
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3.3.2 Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.

Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari

seseorang. Dokumentasi dalam bentuk gambar meliputi foto, gambar hidup

dan sketsa (Sugiyono, 2013:329). Dalam penelitian ini bentuk dokumen yang

digunakan adalah gambar hidup (video) pidato Presiden Ir. H. Joko Widodo

yang ditayangkan stasiun televisi. Selain itu, untuk memudahkan dalam

pengambilan gambar hidup (video) bentuk dokumen yang digunakan adalah

dengan cara mengunduh gambar hidup (video) dalam media internet yakni

melalui situs www.youtube.com.

3.4 Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, metode analisis data yang digunakan adalah

deskriptif kualitatif. Menurut Bogdan dan Biklen (dalam Moleong, 2006:248)

menyatakan bahwa analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan

jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi

satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola,

menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang

dapat diceritakan kepada orang lain.

Dalam penelitian ini, setelah data terkumpul analisis data dilakukan

melalui beberapa tahapan, yakni sebagai berikut.

1. Tahap Pengelompokan Data

Pada tahap pertama ini data dikelompokkan sesuai dengan aspek-

aspek yang akan diteliti, yaitu terkait bentuk dan fungsi tindak tutur dalam

pidato Presiden Ir. H. Joko Widodo.
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2. Tahap Identifikasi Data

Tahap ini dilakukan untuk menajamkan pengorganisasian data,

dalam hal ini berkaitan dengan bentuk dan fungsi tindak tutur dalam pidato

Presiden Ir. H. Joko Widodo.

Tahap Analisis Data

Pada tahap ini, data yang sudah dikelompokkan kemudian dianalisis

terkait dengan bentuk dan fungsi tindak tutur dalam pidato Presiden Ir. H.

Joko Widodo.

3.5 Metode Penyajian Hasil Analisis Data

Setelah data selesai dianalisis, tahap yang terakhir adalah tahap penyajian

hasil analisis data. Tahap ini merupakan upaya untuk menampilkan data dalam

wujud laporan tertulis. Dalam penelitian ini, hasil analisis data ditulis dengan

menggunakan metode informal. Mahsun (2013:123) mengemukakan bahwa

metode informal merupakan perumusan dengan menggunakan kata-kata biasa,

termasuk penggunaan terminologi yang bersifat teknis.
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BAB IV

PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dipaparkan hasil penelitian mengenai tindak tutur

lokusi, ilokusi, perlokusi yang terdapat dalam teks pidato Presiden Ir. H. Joko

Widodo. Tindak tutur yang akan dibahas mencakup tiga teks pidato Presiden Ir.

H. Joko Widodo, yaitu (1) teks pidato pertemuan tahunan Bank Indonesia pada

hari Kamis, 20 November 2014, di JCC Senayan Jakarta; (2) teks pidaro rakernas

partai nasdem pada hari Senin, 21 September 2015, di JCC Senayan Jakarta, (3)

tek spidato peringatan hari pers nasional tahun 2016 pada hari Jum’at, 19 Februari

2016, di Lombok, NTB. Pemaparan mengenai ketiga pembagian tindak tutur

berdasarkan data yang didapatkan dalam teks pidato Presiden Ir. H. Joko Widodo

sebagai berikut.

4.1 Tindak Tutur Lokusi

Tindak tutur lokusi yang terdapat dalam teks pidato Presiden Joko

Widodo muncul dalam kategori kalimat. Dalam tuturan-tuturan yang beliau

ungkapkan hanya memberikan informasi tanpa adanya tendensi untuk

mempengaruhi atau melakukan sesuatu kepada para pendengar. Berikut tindak

tutur lokusi berdasarkan data dalam teks pidato Presiden Ir. H. Joko Widodo.

(1) Saya hanya bertahun-tahun terus terang tanda tanya berkaitan
dengan melompatnya, meroketnya Tiongkok sebagai sebuah
raksasa ekonomi dunia sekarang ini.

(2) Mereka sebelumnya adalah bukan sebelumnya tapi dari dulu
adalah negara komunis bukan negara kapitalis, tapi kenapa
berani  membuka lebar-lebar pintu mereka untuk investasi asing.

(3) Ada undangan di Beijing kemarin itu, dan saat itu selama praktis
dua hari di dalam pertemuan, baik pertemuan meja bundar
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maupun di makan malam selalu posisinya seperti ini. Di sini ada
Putin, di sini ada Presiden Xi Jinping, di sini ada Presiden
Jokowi, di sini Presiden Obama (tepuk tangan para pendengar).

(4) Beliau menyampaikan ‘satu’ ini yang kita disini sulit satu, partai
yang bersatu” (pendengar tepuk tangan). Ini yang sulit, saya
bilang ini yang sulit. Partai yang bersatu, partai yang harus
bersatu.

(5) Yang kedua adalah gagasan besar, punya gagasan besar, punya
rencana besar dan harus punya mimpi besar.

(6) Kalau membuat pelabuhan jangan hanya berfikir 10 tahun yang
akan datang, berfikirlah 50-100 tahun yang akan datang.

(7) Yang ketiga, saya tunggu-tunggu yang ketiga apa tapi sudah ada
dan pasti yang ini benar. Bangun segera infrastruktur untuk
connectivity, untuk hubungan antar kota, untuk hubungan antar
provinsi, untuk hubungan kalau  kita antar pulau.

(8) Bapak ibu bisa bayangin tahun depan itu subsidi itu totalnya
dalam APBN-APBN kita 433 triliun. BBM nya kira-kira hampir
300 an triliun dalam 1 tahun kita bakar hanya untuk BBM.
Selama 5 tahun kemarin yang untuk BBM 714, kesehatan hanya
220 triliun, infrastruktur hanya 570 triliun, yang di pakai subsidi
BBM lebih besar. Boros tidak kita? Sangat boros, ini yang harus
dialihkan ke sektor produktif.

(9) Problem kita ada di pembangkit tenaga listrik, Power Plant
terlambat kita. Problemnya juga seperti tadi yang disampaikan
Pak Gubernur BI perijinan yang lambat. Bukan lambat menurut
saya, sangat lambat! Masak ijin Power Plant sampai 6 tahun! 6
tahun ?

Youtube-Metro TV(Senin, 21 September 2015)

(10) 255 calon pimpinan daerah hadir pada malam hari ini. Saya ingin
menyampaikan satu, seorang pemimpin baik di tingkat Kota, di
tingkat Kabupaten, di tingkat Gubernur, di tingkat Provinsi, dan
di tingkat Nasional, memimpin itu harus punya ideologi, harus
ada ideologinya.

(11) Idiologi kita sama Pancasila, tetapi cara penerapannya berbeda-
beda, ada yang lewat gerakan perubahan, istorasi Indonesia, ada
yang lewat cara-cara yang lain. Saya sebagai seorang Presiden
juga harus mempunyai ideologi yang jelas, apa itu ?, seperti ada
yang di layar (pendengar tertawa) berdaulat, berdikari, dan
berkepribadian.
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(12)Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang saya hormati, kita mempunyai tiga
kali kesempatan sebetulnya untuk membuat sebuah pondasi yang kuat, yang
pertama saat kita mendapatkan yang namanya booming minyak saat itu,
tahun tujuh puluhan, tahun delapan puluhan booming minyak tapi
kesempatan itu kita lewatkan karena kita tidak bisa membuat pondasi yang
kokoh. Yang kedua saat kita mendapatkan booming kayu juga tahun delapan
puluhan, sembilan puluhan yang juga tidak bisa kita gunakan untuk
membuat sebuah pondasi yang kuat di bidang ekonomi kita. Kemudian yang
terakhir kita juga mempunyai kesempatan, ini masih ada kesempatan
minerba meskipun sebagian sudah, sebagian masih kita punyai. Oleh sebab
itu inilah yang harus kita gunakan untuk membuat pondasi agar Negara kita
ini ekonominya kokoh.

(13)Tetapi seperti tadi juga sudah disampaikan oleh Kakanda ketua Nasdem
Bapak Suriya Faloh, ya harus kita katakan apa adanya, kita sedang
mengalami perlambatan ekonomi. Hati-hati jangan memakai kata-kata krisis
ekonomi sangat berbeda sekali. Perlambatan ekonomi iya, dari yang tahun
kemarin 5,01, sekarang menjadi 4,7. Tetapi ingat bahwa 4,7 ini kalau dilihat
dalam global dunia kita masih pada posisi terbaik lima besar (pendengar
tepuk tangan).

(14)Jangan sampai kita sebagai bangsa yang besar mengeluh, mencemooh diri
kita sendiri, kehilangan rasa optimisme, yang muncul pisisme jangan sampai
itu ada. Itulah yang kita namakan pola berpikir kita ini harus kita rubah,
menjadi sebuah pola pikir yang selalau optimis apapun keadaannya.
Melambat ya, terjadi penurunan iya, tetapi bukan krisis sangat berbeda
sekali.

(15)Kemudian juga di laut kita, informasi yang saya terima setiap tahun kita
kehilangan 300 triliun karena ilegal fising, tetapi dengan menteri saya yang
nekat (pendengar tertawa) Bu Susi tidak lebih dari 100 kapal yang kita
tenggelamkan (pendengar tepuk tangan).

(16)Tugas juga Bapak Ibu semuanya sebagai kepala Daerah nantinya juga bisa
memproduksi tadi, gula diproduksi di Daerah Bapak Ibu semuanya, kedele
digalakkan di Kabupaten dan Provinsi Bapak Ibu semuanya sehingga kita
berharap dalam tiga, empat tahun kedepan tidak ada inpor yang namanya
beras, yang namanya kedele, yang namanya jagung, karena sebetulnya kita
mempunyai perluasan lahan yang masih mampu untuk memproduksi bahan-
bahan pangan seperti yang saya sebutkan.

(17)Dan tambahan berikutnya kita ini masih senang dengan yang namanya
prodak impor, sepatu kalau tidak impor tidak senang, tas Ibu-ibu kalau tidak
impor malu memamerkan, jam kalau tidak impor imporpun yang mahal,
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tidak usah tengok tanganlah, (pendengar tertawa) pada nengak-nengok
tangan, sekarang tidak apa-apa tapi besok jangan.

(18)Yang namanya bekerja yang namanya bekerja itu harus ada prioritas, yang
namanya bekerja itu kalau bisa fokus satu atau dua barang jadi akan
dikenang Bapak, Ibu semuanya (pendengar tepuk tangan).

(19)Sikap-sikap seperti ini juga yang harus dirubah secara total, gerakan
perubahan disini ini (pendengar tepuk tangan), nantinya merubah sikap
mental kita, merubah karakter-karakter kita yang tidak baik ini tidak di
Jakarta tidak di daerah masih banyak seperti ini.

Youtube-Metro TV(Kamis, 20 November 2014)

(20)Tadi Pak ketua PWI ternyata masih mengungkit-ungkit masalah ketidak
hadiran saya di hari pers nasional tahun yang lalu, padahal saya sudah
minta maaf (pendengar tertawa).

(21)Bayangkan ada berita indonesia diprediksi akan hancur bayangkan. Dan
ini bukan kali pertama berita seperti itu. Ada berita lagi semua pesimis
target pertumbuhan ekonomi tercapai, disitu memang ada kata-kata
pesimisnya. Jadi judulnya saja yang saya baca. Ada lagi judulnya
pemerintah gagal, aksi teror takkan abis, Sampai kiamatpun. Kemudian ini
judul-judul saja. Kabut asap tak teratasi, Riau terancam merdeka. Ada
berita yang lebih seram lagi, Indonesia akan bangkrut. Hancur ! rupiah
akan tembus 15.000, Jokowi-JK akan ambruk akan ambyar. Saya hanya
baca saja loh ya.

(22)Di TV misalnya, saya tidak melihat, saya hanya membayangkan. Setiap
jam ada lagu-lagu nasional, lagu-lagu kebangsaan kita, lagu indonesia
raya yang terus dimunculkan. Satu jam lagi padamu negeri, sejam lagi
garuda pancasila. Alangkah sangat bagusnya, sehingga anak-anak kita
akan semuanya dari Sabang sampai Merauke akan hafal lagu-lagu nasional
kita. Bukan bertumpu pada rating. Kita ini semua kan mengejar rating, ya
itu kompetisi. Industri pers harus berkompetisi pada rating itu, ya. Tapi
mestinya sebagian kecil dari waktu itu bisa diberikan kepada hal-hal yang
tadi saya sampaikan.  Tapi Jangan di malam hari. Kalau sudah jam 12, jam
1 tuh baru muncul lagu itu. Bukan di prime time. Saya mintanya di prime
time.

(23)Lalu berita-berita judul-judul seperti itu kita terus-teruskan, yang muncul
adalah distrust, ketidakpercayaan. Padahal era kompetisi, era persaingan
antar negara sekarang ini, yang kita butuhkan adalah membangun trust,
membangun kepercayaan yang kita butuhkan. Orang negara lain harus
modal, harus investasi, harus uang masuk. Itu akan muncul, akan mengalir
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kalau ada trust enggak ada yang lain. Kalau enggak ada kepercayaan
jangan berharap ada arus uang masuk, jangan berharap ada investasi
masuk. Jangan berharap ada arus modal masuk.

(24)Saya juga melihat bahwa karena keinginan kecepatan memberitakan,
terutama di online media, Saya selalu membaca, terutama pas di mobil ,
pas di pesawat. Kepatuhan kepada kode etik jurnalisme, kepada etika
pemberitaan, sering dan banyak sekali diabaikan, karena inginnya cepat.
Sehingga beritanya menjadi tidak akurat, beritanya menjadi tidak
berimbang. Beritanya dicampuradukkan antara fakta dan opini. Dan
kadang-kadang menghakimi seseorang, ini menurut saya berbahaya sekali.

(25)Kalau dulu kita lihat, kalau zaman dulu tekanan kepada pers itu dari
pemerintah. Tapi sekarang kan terbalik, Pers yang justru menekan-nekan
pemerintah. Dulu pasti ditekan. Pemerintah langsung yang keluar yang
baik-baik. sekarang justru pers, justru media yang menekan pemerintah.
Tetapi yang menekan pers siapa? Yang menekan media siapa? Menurut
saya ya industri pers sendiri karena persaingan. Ditekan dari lingkungan
sendiri.

Youtube-Metro TV(Jum’at, 19 Februari 2016)

4.2 Tindak Tutur Ilokusi

Telah dijelaskan sebelumnya, tindak tutur ilokusi adalah tindak tutur

yang memiliki maksud dan fungsi tertentu. Searle 1979 (dalam Wijana dan

Rohmadi 2011:42) membagi tindak tutur ilokusi menjadi lima bagian, yaitu

tindak tutur ilokusi representatif, direktif, ekspresif, komisif, dan deklaratif.

Berikut pemaparan mengenai data tindak tutur ilokusi berdasarkan data yang

ditemukan dalam teks pidato Presiden Ir. H. Joko Widodo.

A. Tindak Tutur Ilokusi Representatif

Tindak tutur repsentatif merupakan tindak tutur yang mengikat

penuturnya kepada kebenaran atas hal yang dikatakannya. Tindak tutur

tersebut meliputi tuturan menyatakan, menuntut, mengakui, menunjukkan,

melaporkan, memberikan kesaksian, menyebutkan, berspekulasi. Berikut
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pemaparan mengenai data tindak tutur ilokusi representatif berdasarkan

data yang ditemukan dalam teks pidato Presiden Ir. H. Joko Widodo.

(1) Tindak Tutur Ilokusi Representatif “Menyebutkan”

(3) Ada undangan di Beijing kemarin itu, dan saat itu selama praktisi
dua hari di dalam pertemuan, baik pertemuan meja bundar
maupun di makan malam selalu posisinya seperti ini, di sini ada
Putin, di sini ada Presiden Xi Jinping, di sini ada Presiden
Jokowi, di sini Presiden Obama (pendengar tepuk tangan).

Pada tuturan (3), informasi yang dituturkan oleh Presiden Joko

Widodo adalah posisi tempat duduknya ketika makan malam dan

pertemuan meja bundar bersama orang-orang penting di dunia. Tuturan

tersebut merupakan tindak tutur ilokusi representatif “menyebutkan”,

karena pada pernyataan “di sini ada Putin, di sini ada Presiden Xi Jinping,

di sini ada Presiden Jokowi, di sini Presiden Obama”, Presiden Joko

Widodo menyebutkan posisi tempat duduknya ketika makan malam dan

pertemuan meja bundar bersama pemimpin negara lain, seperti Presiden

Vladimir Putin, Presiden Republik Xi Jinping, dan Presiden Barak Obama.

(11) Ideologi kita sama Pancasila, tetapi cara penerapannya
berbeda-beda, ada yang lewat gerakan perubahan, istorasi
Indonesia, ada yang lewat cara-cara yang lain. Saya sebagai
seorang presiden juga harus mempunyai ideologi yang
jelas, apa itu ?, seperti ada yang di layar (pendengar
tertawa) berdaulat, berdikari, dan berkepribadian.

Pada tuturan (11) yang diungkapkan oleh Presiden Joko Widodo

memberikan informasi kepada pendengar tentang penerapan ideologi yang

beragam bentuknya. Beliau mencotohkan slogan “restorasi” atau “gerakan

perubahan” yang seringkali menjadi materi kampanye politik sebagai

bentuk penerapan pemimpin yang berideologi. Tuturan tersebut termasuk
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tindak tutur ilokusi representatif “menyebutkan”,  karena pada pernyataan

“Saya sebagai seorang Presiden juga harus mempunyai ideologi yang

jelas, apa itu ?, seperti ada yang di layar (pendengar tertawa) berdaulat,

berdikari, dan berkepribadian”, Presiden Joko Widodo memiliki maksud

tertentu, yaitu Presiden Joko Widodo memperkenalkan ideologi yang

beliau gunakan dalam memimpin Indonesia, yaitu berdaulat, berdikari,

dan berkepribadian.

(2) Tindak Tutur Ilokusi Representatif “Melaporkan”

(12) Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang saya hormati, kita
mempunyai tiga kali kesempatan sebetulnya untuk
membuat sebuah pondasi yang kuat, yang pertama saat
kita mendapatkan yang namanya booming minyak saat itu,
tahun tujuh puluhan, tahun delapan puluhan booming
minyak tapi kesempatan itu kita lewatkan karena kita
tidak bisa membuat pondasi yang kokoh. Yang kedua saat
kita mendapatkan booming kayu juga tahun delapan
puluhan, sembilan puluhan yang juga tidak bisa kita
gunakan untuk membuat sebuah pondasi yang kuat di
bidang ekonomi kita. Kemudian yang terakhir kita juga
mempunyai kesempatan, ini masih ada kesempatan
minerba meskipun sebagian sudah, sebagian masih kita
punyai. Oleh sebab itu inilah yang harus kita gunakan untuk
membuat pondasi agar negara kita ini ekonominya kokoh.

Pada tuturan (12), Presiden Joko Widodo memberikan informasi

kepada pendengar tentang kegagalan Indonesia dalam memanfaatkan

sumber daya alam (SDA) pada tahun 1970-1990. Tuturan di atas termasuk

tindak tutur ilokusi representatif “melaporkan”, karena pada pernyataan

“kita mempunyai tiga kali kesempatan sebetulnya untuk membuat sebuah

pondasi yang kuat, yang pertama saat kita mendapatkan yang namanya

booming minyak saat itu, tahun tujuh puluhan, tahun delapan puluhan

booming minyak tapi kesempatan itu kita lewatkan karena kita tidak bisa

membuat pondasi yang kokoh. Yang kedua saat kita mendapatkan
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booming kayu juga tahun delapan puluhan, sembilan puluhan yang juga

tidak bisa kita gunakan untuk membuat sebuah pondasi yang kuat di

bidang ekonomi kita. Kemudian yang terakhir kita juga mempunyai

kesempatan, ini masih ada kesempatan minerba meskipun sebagian sudah,

sebagian masih kita punyai”, Presiden Joko Widodo melaporkan kepada

pendengar bahwa ada tida potensi sumber daya alam (SDA) yang dimiliki

Indonesia yang sebenarnya dapat menjadi pondasi dalam meningkatkan

prekonomian Negara. Sumber daya alam (SDA) tersebut adalah saat

produksi minyak Indonesia yang melimpah tahun 1970-an dan hasil kayu

pada tahun 1980-an yang gagal dimanfaatkan Indonesia sebagai pondasi

yang kokoh dalam membangun perekonomian Indonesia. Pada tuturan

tersebut Presiden Joko Widodo juga memberikan informasi kepada

pendengar bahwa ada sumber daya alam (SDA) berupa minerba (minyak

dan batu bara) yang diharapkan oleh Presiden Joko Widodo untuk

membangun perekonomian Indonesia.

(15) Kemudian juga di laut kita, informasi yang saya terima
setiap tahun kita kehilangan 300 triliun karena ilegal
fising, tetapi dengan menteri saya yang nekat Bu Susi tidak
lebih dari 100 kapal yang kita tenggelamkan (pendengar
tepuk tangan).

Pada tuturan (15) yang diungkapkan oleh Presiden Joko Widodo

memberikan informasi kepada pendengar tentang penangkapan ikan

secara liar. Penangkapan ikan secara liar tersebut dilakukan oleh kapal-

kapal asing dan diperkirakan potensi ekonomi yang hilang mencapai Rp

300 triliun per tahunnya. Untuk memberikan efek jera, KKP telah
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melakukan beberapa tindakan tegas. Seperti penenggelaman kapal pelaku

penangkapan ikan secara liar dengan bantuan TNI Angkatan Laut. Tuturan

tersebut termasuk tindak tutur ilokusi representatif “melaporkan”, karena

pada pernyataan “Kemudian juga di laut kita, informasi yang saya terima

setiap tahun kita kehilangan 300 triliun karena ilegal fising, tetapi dengan

menteri saya yang nekat Bu Susi tidak lebih dari 100 kapal yang kita

tenggelamkan”, Presiden Joko Widodo memiliki maksud tertentu, yaitu

melaporkan kerugian Indonseia di bidang kelautan karena penangkapan

ikan secara liar dan Presiden Joko Widodo mampu bekerjasama dengan

menteri kelautan, yaitu Bu Susi dalam menangani masalah penangkapan

ikan secara liar tersebut.

B. Tindak Tutur Ilokusi Direktif

Tindak tutur direktif adalah tindak tutur yang dimaksudkan

penuturnya agar mitra tutur melakukan tindakan sesuai apa yang

disebutkan di dalam tuturannya. Yang termasuk ke dalam tindak tutur

jenis ini antara lain tuturan meminta, mengajak, memaksa, menyarankan,

mendesak, menyuruh, menagih, memerintah, mendesak, memohon,

menantang, memberi aba-aba. Berikut pemaparan mengenai data tindak

tutur ilokusi direktif sepanjang data yang ditemukan dalam pidato Presiden

Ir. H. Joko Widodo.

1. Tindak Tutur Ilokusi Direktif “Memerintah”

(4) Beliau menyampaikan ‘satu’ ini yang kita disini sulit satu,
partai yang bersatu (pendengar tepuk tangan). Ini yang sulit,
saya bilang ini yang sulit. Partai yang bersatu, partai yang
harus bersatu.
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Pada tuturan (4), informasi yang dituturkan oleh Presiden Joko

Widodo adalah kunci sukses yang pertama Negara Tiongkok  dalam

mengembangkan ekonomi. Tuturan tersebut termasuk tindak tutur ilokusi

direktif “memerintah”, karena pada pernyataan “Beliau menyampaikan

‘satu’ ini yang kita disini sulit satu, partai yang bersatu (pendengar tepuk

tangan). Ini yang sulit, saya bilang ini yang sulit. Partai yang bersatu,

partai yang harus bersatu”, Presiden Joko Widodo memiliki maksud

tertentu, yaitu memerintahkan kepada partai-partai yang dinilai Presiden

Joko Widodo masih banyak yang menerapkan ideologi dengan cara yang

berbeda-beda,  agar dapat menyatukan paham, supaya dalam memajukan

Indonesia di bidang ekonomi dunia dapat segera terwujud.

(5) Yang kedua adalah gagasan besar, punya gagasan besar,
punya rencana besar dan harus punya mimpi besar.

Pada tuturan (5), informasi yang dituturkan oleh Presiden Joko

Widodo adalah kunci sukses yang kedua Tiongkok sebagai negara nomor

satu di bidang ekonomi dunia. Tuturan tersebut termasuk tindak tutur

ilokusi direktif “memerintah”, karena pada pernyataan “Yang kedua

adalah gagasan besar, punya gagasan besar, punya rencana besar dan

harus punya mimpi besar”, Presiden Jokowi memerintahkan kepada

pendengar bahwa dalam meningkatkan perekonomian harus mempunyai

ide-ide, rencana yang bagus, dan mempunyai rasa ingin maju.

(6) kalau membuat pelabuhan jangan hanya berfikir 10 tahun
yang akan datang, berfikirlah 50-100 tahun yang akan
datang.
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Pada tuturan (6), informasi yang dituturkan oleh Presiden Joko

Widodo adalah cara berfikir dalam membuat infrastruktur. Tuturan

tersebut termasuk bentuk tindak tutur ilokusi direktif “memerintah”,

karena pada pernyataan “jangan hanya berfikir 10 tahun yang akan

datang, berfikirlah 50-100 tahun yang akan datang”, Presiden Joko

Widodo memerintahkan kepada pendengar dalam membuat infrastruktur

seperti pelabuhan harus berpikir jangka panjang supaya dapat dimanfaakan

oleh generasi selanjutnya.

(7) Yang ketiga, saya tunggu-tunggu yang ketiga apa tapi sudah ada
dan pasti yang ini benar, bangun segera infrastruktur untuk
connectivity, untuk hubungan antar kota, untuk hubungan antar
provinsi, kalau kita antar pulau.

Pada tuturan (7), informasi yang dituturkan oleh Presiden Joko

Widodo adalah kunci sukses ketiga Tiongkok sebagai negara nomor satu

di bidang ekonomi dunia. Tuturan tersebut termasuk bentuk tindak tutur

ilokusi direktif “memerintah”, karena pada pernyataan “bangun segera

infrastruktur untuk connectivity”, Presiden Joko Widodo memiliki maksud

tertentu, yaitu memerintahkan kepada pendengar (Bangsa Indonesia)

untuk membangun infrastruktur supaya dapat menghubungkan semua

wilayah di Indonesia baik lokal maupun nasional.

(8) Bapak Ibu bisa bayangin tahun depan itu subsidi itu totalnya
dalam APBN-APBN kita 433 triliun. BBMnya kira-kira hampir
300an triliun dalam 1 tahun kita bakar hanya untuk BBM.
Selama 5 tahun kemarin yang untuk BBM 714, kesehatan hanya
220 triliun, infrastruktur hanya 570 triliun, yang di pakai subsidi
BBM lebih besar. Boros tidak kita? Sangat boros, ini yang
harus dialihkan ke sektor produktif.
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Pada tuturan (8), informasi yang dituturkan oleh Presiden Joko

Widodo adalah penggunaan subsidi yang tidak merata. Tuturan tersebut

termasuk tindak tutur ilokusi direktif “memerintah”, karena pada

pernyataan “Boros tidak kita? Sangat boros, ini yang harus dialihkan ke

sektor produktif”, Presiden Joko Widodo memerintahkan kepada

pendengar untuk membagi rata subsidi dalam APBN, baik berupa subsidi

untuk kesehatan, infrastruktur, maupun BBM.

(16) Tugas juga Bapak Ibu semuanya sebagai kepala daerah
nantinya juga bisa memproduksi tadi, gula diproduksi di
daerah Bapak Ibu semuanya, kedelai digalakkan di
Kabupaten dan Provinsi Bapak Ibu semuanya sehingga kita
berharap dalam tiga, empat tahun kedepan tidak ada inpor
yang namanya beras, yang namanya kedelai, yang namanya
jagung, karena sebetulnya kita mempunyai perluasan lahan
yang masih mampu untuk memproduksi bahan-bahan pangan
seperti yang saya sebutkan.

Pada tuturan (16) yang diungkapkan oleh Presiden Joko Widodo

memberikan informasi kepada pendengar tentang produksi bahan-bahan

pangan. Tuturan tersebut termasuk tindak tutur ilokusi direktif

“memerintah”, karena pada pernyataan “Tugas juga Bapak Ibu semuanya

sebagai kepala daerah nantinya juga bisa memproduksi tadi, gula

diproduksi di daerah Bapak Ibu semuanya, kedelai digalakkan di

kabupaten dan provinsi Bapak Ibu semuanya sehingga kita berharap

dalam tiga, empat tahun kedepan tidak ada impor yang namanya beras,

yang namanya kedelai, yang namanya jagung” Presiden Joko Widodo

memerintahkan semua bakal calon pimpinan daerah untuk memproduksi

bahan-bahan pangan di setiap daerah yang akan dipimpin. Produksi bahan-
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bahan pangan tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan rakyat dan

mengurangi pemasukan bahan-bahan pangan dari luar negeri.

(18) Yang namanya bekerja yang namanya bekerja itu harus ada
prioritas, yang namanya bekerja itu kalau bisa fokus satu
atau dua barang jadi akan dikenang Bapak, Ibu semuanya
(pendengar tepuk tangan).

Pada tuturan (18), Presiden Joko Widodo memberikan informasi

tentang bagaimana seorang pemimpin itu harus bekerja. Tuturan tersebut

termasuk tindak tutur ilokusi direktif “memerintah”, karena pada

pernyataan “bekerja itu harus ada prioritas, yang namanya bekerja itu

kalau bisa fokus satu atau dua bareng jadi akan dikenang Bapak, Ibu

semuanya” yang diungkapkan oleh Presiden Joko Widodo memiliki

maksud tertentu kepada pendengar, yaitu memerintahkan para pendengar

yang menjadi bakal calon pimpinan daerah untuk memiliki target dalam

bekerja. Beliau menyarankan untuk tidak membuat pekerjaan yang

banyak, namun cukup satu atau dua pekerjaan asalkan pekerjaan tersebut

selesai, sehingga masyarakat dapat memanfaatkannya.

(19) Sikap-sikap seperti ini juga yang harus dirubah secara
total, gerakan perubahan di sini ini (pendengar tepuk tangan),
nantinya merubah sikap mental kita, merubah karakter-karakter
kita yang tidak baik ini tidak di Jakarta tidak di daerah masih
banyak seperti ini.

Pada tuturan (19) yang diungkapkan oleh Presiden Joko Widodo

memberikan informasi kepada pendengar tentang masih banyak

masyarakat Indonesia yang melanggar aturan berkendara. Tuturan tersebut

termasuk tindak tutur ilokusi direktif “memerintah”, karena pada

pernyataan “Sikap-sikap seperti ini juga yang harus dirubah secara total,
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gerakan perubahan di sini ini” tuturan Presiden Joko Widodo memiliki

maksud tertentu, yaitu memerintahkan partai nasdem yang memiliki

slogan “istorasi” atau “gerakan perubahan” untuk merubah sikap-sikap

masyarakat Indonesia yang kurang baik dalam berkendara. Presiden Joko

Widodo mengharapkan partai nasdem dapat merubah sikap-sikap tersebut

secara menyeluruh.

(23) Lalu berita-berita judul-judul seperti itu kita terus-teruskan,
yang muncul adalah distrust, ketidak percayaan. Padahal era
kompetisi, era persaingan antar negara sekarang ini, yang
kita butuhkan adalah membangun trust, membangun
kepercayaan yang kita butuhkan. Orang negara lain harus
modal, harus investasi, harus uang masuk. Itu akan muncul,
akan mengalir kalau ada trust tidak ada yang lain. Kalau tidak
ada kepercayaan jangan berharap ada arus uang masuk, jangan
berharap ada investasi masuk. Jangan berharap ada arus
modal masuk.

Pada tuturan (23), Presiden Joko Widodo memberikan informasi

tentang efek negatif yang ditimbulkan oleh berita-berita yang tidak

membangun optimisme publik. Tuturan tersebut termasuk tindak tutur

Tuturan tersebut termasuk tindak tutur ilokusi direktif “memerintah”,

karena pada pernyataan direktif memerintah, karena pada pernyataan

“Padahal era kompetisi, era persaingan antar negara sekarang ini, yang

kita butuhkan adalah membangun trust, membangun kepercayaan yang

kita butuhkan”, Presiden Joko Widodo memiliki maksud tertentu, yaitu

memerintahkan media pers untuk dapat menggerakkan dan membantu

pemerintah dalam membangun optimisme publik, bukan sebaliknya

menimbulkan rasa pesimisme. Tindakan ini diperlukan untuk membangun

etos kerja dan produktivitas masyarakat. Presiden Joko Widodo juga

mengungkapkan akibat berita-berita yang beliau sebutkan tersebut tidak
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segera dihentikan, maka akan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat

kepada pemerintah.

2. Tindak Tutur Ilokusi Direktif “Menyarankan”

(24) Saya juga melihat bahwa karena keinginan kecepatan
memberitakan, terutama di online media. Saya selalu
membaca, terutama pas di mobil , pas di pesawat. Kepatuhan
kepada kode etik jurnalisme, kepada etika pemberitaan,
sering dan banyak sekali diabaikan, karena inginnya
cepat, sehingga beritanya menjadi tidak akurat, beritanya
menjadi tak berimbang. Beritanya dicampuradukkan antara
fakta dan opini. Dan kadang-kadang menghakimi seseorang,
ini menurut saya berbahaya sekali.

Pada tuturan (24), Presiden Joko Widodo memberikan informasi

tentang pelanggaran yang dilakukan oleh media pers dalam menyebarkan

berita. tuturan tersebut termasuk tindak tutur ilokusi direktif

“menyarankan”, karena pada pernyataan “Kepatuhan kepada kode etik

jurnalisme, kepada etika pemberitaan, sering dan banyak sekali

diabaikan, karena inginnya cepat. Sehingga beritanya menjadi tidak

akurat, beritanya menjadi tak berimbang”, Presiden Joko Widodo

memiliki maksud tertentu, yaitu menyarankan media pers untuk

melakukan seleksi terhadap berita-berita yang akan disebarkan kepada

masyarakat, karena berita-berita tersebut seringkali bersifat negatif,

sehingga menimbulkan perubahan terhadap pola pikir masyarakat yang

optimis menjadi pesimis.

(25) Kalau dulu kita lihat, kalau zaman dulu tekanan kepada
pers itu dari pemerintah. Tapi sekarang kan terbalik,
Pers yang justru menekan-nekan pemerintah. Dulu
pasti ditekan. Pemerintah langsung yang keluar yang
baik-baik. sekarang justru pers, justru media yang
menekan pemerintah. Tetapi yang menekan pers siapa?,
yang menekan media siapa? Menurut saya ya industri
pers sendiri karena persaingan, ditekan dari lingkungan
sendiri.



38

Pada tuturan (25) Presiden Joko Widodo memberikan informasi

tentang pers dan pemerintah yang saling menjatuhkan. Tuturan tersebut

termasuk tindak tutur ilokusi direktif “memerintah”, karena pada

pernyataan “Kalau dulu kita lihat, kalau zaman dulu tekanan kepada pers

itu dari pemerintah. Tapi sekarang kan terbalik, pers yang justru

menekan-nekan pemerintah. Dulu pasti ditekan. Pemerintah langsung

yang keluar yang baik-baik. sekarang justru pers, justru media yang

menekan pemerintah. Tetapi yang menekan pers siapa? yang menekan

media siapa? menurut saya ya industri pers sendiri karena persaingan,

ditekan dari lingkungan sendiri” tuturan Presiden Joko Widodo memiliki

maksud tertentu, yaitu mengingatkan media pers untuk mengevaluasi diri

dalam lingkungan industri pers yang mulai kurang sehat dalam

membangun kinerja pers untuk memberitakan berita yang bersifat

mengembangkan optimisme publik.

C. Tindak Tutur Ilokusi Ekspresif

Tindak tutur ilokusi ekspresif adalah tindak tutur yang

dimaksudkan penuturnya agar tuturannya diartikan sebagai evaluasi

tentang hal yang disebutkan dalam tuturan itu. Tuturan yang temasuk

dalam tindak tutur ilokusi ekspresif meliputi tuturan megucapkan

terimakasih, mengeluh, mengucapkan selamat, menyanjung, memuji,

menyalahkan, dan mengkritik. Berikut pemaparan mengenai data tindak

tutur ilokusi ekspresif sepanjang data yang ditemukan dalam pidato

Presiden Ir. H. Joko Widodo.
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1. Tindak Tutur Ilokusi Ekspresif “Menyindir”

(9) Problem kita ada di pembangkit tenaga listrik, power plant
terlambat kita. Problemnya juga seperti tadi yang disampaikan
Pak Gubernur BI perijinan yang lambat. Bukan lambat
menurut saya, sangat lambat !. Masak ijin Power Plant
sampai 6 tahun! 6 tahun ?

Pada tuturan (9), informasi yang dituturkan oleh Presiden Joko

Widodo adalah masalah pembuatan izin pembangkit listrik yang kurang

diperhatikan. Tuturan tersebut termasuk tindak tutur ilokusi ekspresif

“mengkritik”, karena pada pernyataan “Bukan lambat menurut saya,

sangat lambat ! Masak ijin Power Plant sampek 6 tahun! 6 tahun ?

Presiden Joko Widodo menyindir pihak-pihak yang bertanggung jawab

masalah pembutan izin pembangunan pembangkit listrik. Tuturan tersebut

juga dapat dipandang sebagai tindak tutur direktif memerintah karena

selain mengkritik, Presden Joko Widodo juga memerintahkan kepada

pendengar atau pihak yang bertanggung jawab masalah pembutan izin

agar segera diselesaikan.

(17) Dan tambahan berikutnya kita ini masih senang
dengan yang namanya produk impor, sepatu kalau
tidak impor tidak senang, tas Ibu-ibu kalau tidak
impor malu memamerkan, jam kalau tidak impor
imporpun yang mahal, tidak usah tengok tanganlah,
(pendengar tertawa) pada nengak-nengok tangan,
sekarang tidak apa-apa tapi besok jangan.

Pada tuturan (17) yang diungkapkan oleh Presiden Joko Widodo

memberikan informasi kepada pendengar tentang masih banyak

masyarakat Indonesia senang terhadap produk luar negeri. Tuturan

tersebut termasuk tindak tutur ilokusi ekspresif “menyindir”, karena pada

pernyataan “kita ini masih senang dengan yang namanya prodak impor,



40

sepatu kalau tidak impor tidak senang, tas Ibu-ibu kalau tidak impor malu

memamerkan, jam kalau tidak impor imporpun yang mahal, tidak usah

tengok tanganlah” tuturan Presiden Joko Widodo memiliki maksud

tertentu, yaitu menyindir para pendengar yang masih menggunakan

produk-produk luar negeri, seperti tas, jam, sepatu, dan baju. Dalam

tuturan tersebut, Presiden Joko Widodo mengharapkan semua pendengar

untuk memulai menggunakan produk-produk dalam negeri demi

memajukan pendapatan negara.

(20) Tadi Pak Ketua PWI ternyata masih mengungkit-ungkit
masalah ketidakhadiran saya di Hari Pers Nasional tahun
yang lalu, padahal saya sudah minta maaf (pendengar
tertawa).

Pada tuturan (20), Presiden Joko Widodo memberikan informasi

tentang dirinya yang masih dibicarkan karena tidak hadir di acara

Peringatan Hari Pers Nasional Tahun 2015. Tuturan tersebut termasuk

tindak tutur ilokusi ekspresif “menyindir”, karena pada pernyataan yang

terlihat pada pernyataan “Tadi Pak ketua PWI ternyata masih

mengungkit-ungkit masalah ketidakhadiran saya di Hari Pers Nasional

tahun yang lalu, padahal saya sudah minta maaf (pendengar tertawa)

tuturan Presiden Joko Widodo memiliki maksud tertentu, yaitu menyindir

ketua PWI yang kembali membicarakan masalah ketidakhadiran beliau

pada Peringatan Hari Pers Nasional tahun 2014.

(21) Bayangkan ada berita Indonesia diprediksi akan hancur,
bayangkan !, dan ini bukan kali pertama berita seperti itu.
Ada berita lagi semua pesimis target pertumbuhan ekonomi
tercapai, di situ memang ada kata-kata pesimisnya. Jadi
judulnya saja yang saya baca. Ada lagi judulnya pemerintah
gagal, aksi teror takkan habis, sampai kiamatpun. Kemudian
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ini judul-judul saja, kabut asap tak teratasi, Riau terancam
merdeka. Ada berita yang lebih seram lagi, Indonesia akan
bangkrut, hancur ! rupiah akan tembus 15.000, Jokowi-JK
akan ambruk akan ambyar. Saya hanya baca saja loh ya.

Pada tuturan (21) yang diungkapkan oleh Presiden Joko Widodo

memberikan informasi tentang berita-berita yang dikeluarkan oleh media

pers seringkali bersifat negatif yang dapat membuat masyarakat Indonesia

menjadi pesimis. Tuturan tersebut termasuk tindak tutur ilokusi ekspresif

“menyindir” karena pada pernyataan “Bayangkan ada berita Indonesia

diprediksi akan hancur, bayangkan !, dan ini bukan kali pertama berita

seperti itu. Ada berita lagi semua pesimis target pertumbuhan ekonomi

tercapai, di situ memang ada kata-kata pesimisnya. Jadi judulnya saja

yang saya baca. Ada lagi judulnya pemerintah gagal, aksi teror takkan

habis, sampai kiamatpun. Kemudian ini judul-judul saja, kabut asap tak

teratasi, Riau terancam merdeka. Ada berita yang lebih seram lagi,

Indonesia akan bangkrut, hancur ! rupiah akan tembus 15.000, Jokowi-JK

akan ambruk akan ambyar. Saya hanya baca saja loh ya”, Presiden Joko

Widodo memiliki maksud tertentu, yaitu menyindir media pers yang

seringkali menyebarkan berita tidak benar dan tidak jujur.

2. Tindak Tutur Ilokusi Ekspresif “Mengkritik”

(22) Di TV misalnya, saya tidak melihat, saya hanya
membayangkan. Setiap jam ada lagu-lagu nasional, lagu-
lagu kebangsaan kita, lagu Indonesia Raya yang terus
dimunculkan. Satu jam lagi Padamu Negeri, sejam lagi
Garuda Pancasila. Alangkah sangat bagusnya, sehingga
anak-anak kita akan semuanya dari Sabang sampai
Merauke akan hafal lagu-lagu nasional kita. Bukan
bertumpu pada rating. Kita ini semua kan
mengejar rating, ya itu kompetisi. Industri pers harus
berkompetisi pada rating itu, ya. Tapi mestinya sebagian
kecil dari waktu itu bisa diberikan kepada hal-hal yang tadi
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saya sampaikan.  Tapi jangan di malam hari. Kalau sudah jam
12, jam 1 tuh baru muncul lagu itu. Bukan di prime time.
Saya mintanya di prime time.

Pada tuturan (22), Presiden Joko Widodo memberikan informasi

tentang media televisi yang jarang menayangkan lagu-lagu kebangsaan

Indonesia. Tuturan tersebut termasuk tindak tutur ilokusi ekspresif

“mengkritik”, karena pada pernyataan “Bukan bertumpu pada rating. Kita

ini semua kan mengejar rating, ya itu kompetisi. Industri pers harus

berkompetisi pada rating itu”, Presiden Joko Widodo mengkritik media

massa sekarang ini terlalu memperhatikan pasar bebas dan kompetisi

kapitalisme. Media televisi hanya mengejar rating, sedangkan media

massa cetak hanya mengejar profit atau keuntungan. Melalui tuturan (22)

yang terlihat pada pernyataan “Di TV misalnya, saya tidak melihat, saya

hanya membayangkan. Setiap jam ada lagu-lagu nasional, lagu-lagu

kebangsaan kita, lagu Indonesia Raya yang terus dimunculkan. Satu jam

lagi padamu negeri, sejam lagi garuda pancasila. Alangkah sangat

bagusnya. Sehingga anak-anak kita akan semuanya dari Sabang sampai

Merauke akan hafal lagu-lagu nasional kita” tuturan Presiden Joko

Widodo juga meminta kepada media massa khususnya stasiun televisi di

Indonesia untuk menyiarkan lagu-lagu nasional pada jam prime time atau

pagi, siang, sampai sore hari. Dengan begitu, Presiden Joko Widodo

berharap agar seluruh anak di Indonesia menyukai dan mencintai  lagu-

lagu nasional Indonesia.
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D. Tindak Tutur Ilokusi Deklarasi

Tindak tutur deklarasi merupakan tindak tutur yang dimaksudkan

penuturnya untuk menciptakan hal (status, keadaan, dan sebagainya) yang

baru. Tuturan yang termasuk ke dalam jenis tuturan ini adalah tuturan

dengan maksud mengesankan, memutuskan, membatalkan, melarang,

mengabulkan, mengizinkan, menggolongkan, mengangkat, mengampuni,

memaafkan.

1. Tindak tutur ilokusi deklarasi “melarang”

(13) Tetapi seperti tadi juga sudah disampaikan oleh Kakanda Ketua
Nasdem Bapak Suriya Faloh, ya harus kita katakan apa
adanya, kita sedang mengalami perlambatan ekonomi. Hati-
hati jangan memakai kata-kata krisis ekonomi sangat
berbeda sekali. Perlambatan ekonomi iya, dari yang tahun
kemarin 5,01, sekarang menjadi 4,7. Tetapi ingat bahwa
4,7 ini kalau dilihat dalam global dunia kita masih pada
posisi terbaik lima besar (pendengar tepuk tangan)

Pada tuturan (13), Presiden Joko Widodo memberikan informasi

tentang posisi Indonesia dalam bidang ekonomi dunia. Tuturan tersebut

termasuk tindak tutur ilokusi deklarasi “melarang”, karena pada

pernyataan yang terlihat pada pernyatann “Hati-hati jangan memakai

kata-kata krisis ekonomi sangat berbeda sekali. Perlambatan ekonomi iya,

dari yang tahun kemarin 5,01, sekarang menjadi 4,7. Tetapi ingat bahwa

4,7 ini kalau dilihat dalam global dunia kita masih pada posisi terbaik

lima besar (pendengar tepuk tangan)”, Presiden Joko Widodo memiliki

maksud tertentu, yaitu melarang para pendengar dalam menilai Indonesia

yang dengan sebutan krsis ekonomi, karena Presiden Joko Widodo

menegaskan kemunduran perekonomian saat ini masih dalam porsi yang



44

sehat dan merupakan prestasi untuk Indonesia dibandingkan negara lain

yang mengalami kemunduran ekonomi sangat parah.

(14) Jangan sampai kita sebagai bangsa yang besar mengeluh,
mencemooh diri kita sendiri, kehilangan rasa optimisme,
yang muncul pisisme jangan sampek itu ada. Itulah yang
kita namakan pola berpikir kita ini harus kita robah, menjadi
sebuah pola pikir yang selalau optimis apapun keadaannya.
Melambat ya, terjadi penurunan iya, tetapi bukan krisis sangat
berbeda sekali.

Pada tuturan (14) yang diungkapkan oleh Presiden Joko Widodo

memberikan informasi kepada pendengar tentang pola pikir masyarakat

Indonesia yang kurang baik terhadap kemunduran Indonesia dalam bidang

ekonomi. Tuturan tersebut termasuk tindak tutur ilokusi direktif

“memerintah” karena pada pernyataan “jangan sampai kita sebagai

bangsa yang besar mengeluh, mencemooh diri kita sendiri, kehilangan

rasa optimisme, yang muncul pisisme jangan sampek itu ada” Presiden

Joko Widodo memiliki maksud tertentu, yaitu memerintahkan para

pendengar untuk membangun sikap percaya diri walaupun Indonesia

mengalami kemunduran dalam bidang ekonomi. Dalam tuturan tersebut

beliau mengharapakn masyarakat Indonesia untuk terus menerus

memperbaiki semua hal yang menjadikan Indonesia sulit maju, yaitu

dengan cara selalu optimis terhadap semua masalah yang melanda

Indonesia.

4.3 Tindak Tutur Perlokusi

Dari tuturan tindak tutur ilokusi di atas, ditemukan juga tindak tutur

perlokusi. Dalam tuturan tersebut selain memberikan informasi dan memiliki
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maksud tertentu, tuturan tersebut menimbulkan efek bagi pendengar, yaitu

berupa tindak tutur nonverbal berupa gelak tawa dan tepuk tangan. Namun

tidak semua teks tuturan di atas mengandung tindak tutur perlokusi. Berikut

pemaparan mengenai data tindak tutur perlokusi berdasarkan data yang

ditemukan dalam teks pidato Presiden Ir. H. Joko Widodo.

(3) Ada undangan di Beijing kemarin itu, dan saat itu selama
praktisi dua hari di dalam pertemuan, baik pertemuan meja
bundar maupun di makan malam, selalu posisinya seperti ini, di
sini ada Putin, di sini ada Presiden Xi Jinping, di sini ada
Presiden Jokowi, di sini Presiden Obama (pendengar tepuk
tangan).

Pada tuturan (3), yang terlihat pada pernyataan “disini ada Putin,

disini ada Presiden Xi Jinping, disini ada Presiden Jokowi, disini Presiden

Obama (pendengar tepuk tangan)”, Presiden Joko Widodo memberikan

informasi kepada pendengar tentang posisi duduknya ketika makan malam

di Beijing bersama orang-orang penting di dunia, yaitu Presiden Vladimir

Putin, Presiden Republik Xi Jinping, dan Presiden Barak Obama. Pada

tuturan tersebut Presiden Joko Widodo mengharapkan respon dari pendengar

dengan cara memberikan jeda terhadap tuturannya dan tersenyum. Respon

yang dihasilkan berupa tepuk  tangan oleh pendengar sebagai tanda bahwa

tuturan tersebut patut dibanggakan.

(4) Beliau menyampaikan ‘satu’ ini yang kita di sini sulit, satu !,
partai yang bersatu” (pendengar tepuk tangan). Ini yang
sulit, saya bilang ini yang sulit. Partai yang bersatu, partai yang
harus bersatu.

Pada tuturan (4), yang terlihat pada pernyataan “Beliau

menyampaikan ‘satu’ ini yang kita disini sulit satu, partai yang bersatu”

(pendengar tepuk tangan)” tuturan Presiden Joko Widodo tersebut
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diungkapkan dengan suara lantang dan tegas. Dalam tindak tutur tersebut

Presiden Joko Widodo, selain memberikan informasi bahwa partai harus

bersatu, penuturan tersebut juga diharapkan mempunyai pengaruh atau efek

kepada pendengar. Efek yang diharapkan adalah Indonesia dapat mencontoh

Tiongkok dengan cara menyatukan suara partai-partai yang berbeda

pandangan agar dapat bersatu dalam membuat visi, seperti yang

diungkapkan presiden Xi Jinping kepada Presiden Joko Widodo. Oleh sebab

itu tindak tutur tersebut termasuk tindak tutur perlokusi, karena pelaksanaan

tindak tutur oleh pendengar terhadap tuturan tersebut adalah tepuk tangan,

sebagai tanda bahwa pendengar setuju terhadap tuturan yang dikeluarkan

oleh Presiden Joko Widodo.

(11) Ideologi kita sama Pancasila, tetapi cara penerapannya berbeda-
beda, ada yang lewat gerakan perubahan, istorasi Indonesia, ada
yang lewat cara-cara yang lain. Saya sebagai seorang Presiden
juga harus mempunyai ideologi yang jelas, apa itu ?, seperti
ada yang di layar (pendengar tertawa) berdaulat, berdikari,
dan berkepribadian.

Pada tuturan (11) yang terlihat pada pernyataan “Saya sebagai

seorang Presiden juga harus mempunyai ideologi yang jelas, apa itu ?,

seperti ada yang di layar (pendengar tertawa)” tuturan Presiden Joko

Widodo tersebut menimbulkan gelak tawa para pendengar karena beliau

hampir lupa dengan ideologi yang digunakan dalam memipin Indonesia.

Beliau mengekspresikan wajah tersenyum, kemudian menunjuk layar dan

menyebutkan ideologi yang digunakan.

(13)Tetapi seperti tadi juga sudah disampaikan oleh kakanda ketua
Nasdem Bapak Suriya Faloh, ya harus kita katakan apa adanya,
kita sedang mengalami perlambatan ekonomi. Hati-hati jangan
memakai kata-kata krisis ekonomi sangat berbeda sekali.
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Perlambatan ekonomi iya, dari yang tahun kemarin 5,01,
sekarang menjadi 4,7. Tetapi ingat bahwa 4,7 ini kalau
dilihat dalam global dunia kita masih pada posisi terbaik
lima besar (pendengar tepuk tangan).

Pada tuturan (13) yang terlihat pada pernyataan “Perlambatan

ekonomi iya, dari yang tahun kemarin 5,01, sekarang menjadi 4,7. Tetapi

ingat bahwa 4,7 ini kalau dilihat dalam global dunia kita masih pada posisi

terbaik lima besar (pendengar tepuk tangan)” menimbulkan tepuk tangan

para pendengar. Dalam tuturan tersebut, Presiden Joko Widodo

mengungkapakan bahwa Indonesia megalami kemunduran, tapi masih dapat

mencetak prestasi dengan berada di posisi lima besar dalam kemajuan

ekonomi dunia.

(15)Kemudian juga di laut kita, informasi yang saya terima setiap
tahun kita kehilangan 300 triliun karena ilegal fising, tetapi
dengan menteri saya yang nekat (pendengar tertawa) Bu
Susi tidak lebih dari 100 kapal yang kita tenggelamkan
(pendengar tepuk tangan).

Pada tuturan (15) merupakan tindak tutur perlokusi, karena efek yang

ditimbulkan pada pernyataan “tetapi dengan menteri saya yang nekat

(pendengar tertawa) Bu Susi tidak lebih dari 100 kapal yang kita

tenggelamkan (pendengar tepuk tangan)” gelak tawa dan tepuk tangan dari

para pendengar. Dalam tuturan tersebut Presiden Joko Widodo memberikan

pujian kepada menteri kelautan, yaitu Bu Susi Pudjiastuti dalam

memberantas penangkapan ikal secara illegal oleh kapal-kapal asing.

(17) Dan tambahan berikutnya kita ini masih senang dengan yang
namanya produk inpor, sepatu kalau nggak inpor nggak
senang, tas Ibu-ibu kalau nggak inpor malu memamerkan,
jam kalau nggak inpor, inporpun yang mahal, nggak usah
tengok tanganlah, (pendengar tertawa) pada nengak-nengok
tangan, sekarang nggakpapa tapi besok jangan.
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Pada tuturan (17) yang pada pernyataan “kita ini masih senang

dengan yang namanya prodak inpor, sepatu kalau nggak inpor nggak

senang, tas Ibu-ibu kalau nggak inpor malu memamerkan, jam kalau nggak

inpor inporpun yang mahal, nggak usah tengok tanganlah, (pendengar

tertawa)” tuturan Presiden Joko Widodo bergurau dan menyindir para

pendengar yang masih senang menggunakan barang-barang inpor. Efek

tuturan tersebut adalah para pendengar melihat-lihat barang yang mereka

gunakan sendiri. Setelah tuturan “nggak usah tengok tanganlah” yang

diungkapkan oleh Presiden Joko Widodo, para pendengar tertawa sebagai

tanda bahwa tuturan tesebut bermaksud untuk menyindir.

(18) Yang namanya bekerja yang namanya bekerja itu harus ada
prioritas, yang namanya bekerja itu kalau bisa fokus satu atau
dua bareng jadi akan dikenang Bapak, Ibu semuanya
(pendengar tepuk tangan).

Pada tuturan (18) yang terlihat pada pernyataan “yang namanya

bekerja itu kalau bisa fokus satu atau dua bareng jadi akan dikenang Bapak,

Ibu semuanya (pendengar tepuk tangan)” para pendengar tepuk tangan.

Dalam tuturan tersebut Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa

dalam bekerja harus memiliki target agar apa yang dikerjakan dan

direncanakan dapat selesai dengan maksimal. Dan hasil dari pekerjaan

tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyrakat. Tuturan tersebut diungkapkan

dengan ekspresi serius dan tegas.

(19) Sikap-sikap seperti ini juga yang harus dirubah secara
total, gerakan perubahan disini ini (pendengar tepuk
tangan), nantinya merubah sikap mental kita, merubah
karakter-karakter kita yang tidak baik. Ini tidak di Jakarta tidak
di daerah masih banyak seperti ini.
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Pada tuturan (19) yang terlihat pada pernyataan “Sikap-sikap seperti

ini juga yang harus dirubah secara total, gerakan perubahan di sini ini

(pendengar tepuk tangan)” para pendengar tepuk tangan. Dalam tuturan

tersebut beliau mengungkapkan sikap-sikap yang menentang slogan partai

nasdem, yaitu gerakan perubahan. Beliau mengekspresikan tuturan tersebut

dengan tersenyum dan tegas, yaitu memerintah partai nasdem untuk

merubah sikap masyarakat yang masih melanggar aturan berkendara,

sehingga menumbuhkan sikap santun, saling menghormati, dan

menghilangkan budaya tauran.

(20) Tadi Pak ketua PWI ternyata masih mengungkit-ungkit
masalah ketidak hadiran saya di hari pers nasional tahun
yang lalu, padahal saya sudah minta maaf (pendengar
tertawa).

Pada tuturan (20) yang terlihat pada pernyataan “Tadi Pak ketua

PWI ternyata masih mengungkit-ungkit masalah ketidakhadiran saya di

Hari Pers Nasional tahun yang lalu, padahal saya sudah minta maaf

(pendengar tertawa)” tuturan Presiden Joko Widodo memiliki maksud

tertentu, yaitu menyindir ketua PWI yang kembali membicarakan masalah

ketidak hadiran beliau pada Peringatan Hari Pers Nasional tahun 2014.

Tuturan tersebut mengundang gelak tawa para pendengar karena tuturan

tersebut diekspresikan dengan muka polos dan menyindir.
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BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan mengenai tindak tutur dalam

teks pidato Presiden Ir. H. Joko Widodo yang telah dilakukkan, maka dapat

disimpulkan hal-hal sebagai berikut.

1. Semua tuturan dalam teks pidato Presiden Ir. H. Joko Widodo dalam teks

pidato Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2014, Rakernas Partai Nasdem:

Konsolidasi Pemenangan Pilkada 2015, Peringatan Hari Pers Nasional

Tahun 2016 merupakan tindak tutur lokusi.

2. Tindak tutur ilokusi dalam teks pidato Pertemuan Tahunan Bank Indonesia

2014, Rakernas Partai Nasdem: Konsolidasi Pemenangan Pilkada 2015, dan

Peringatan Hari Pers Nasional Tahun 2016 terdapat tindak tutur ilokusi

representatif, direktif, ekspresif, dan deklaratif.

3. Tindak tutur perlokusi yang terjadi dalam teks pidato Pertemuan Tahunan

Bank Indonesia 2014, Rakernas Partai Nasdem: Konsolidasi Pemenangan

Pilkada 2015, dan Peringatan Hari Pers Nasional Tahun 2016 adalah tindak

nonverbal berupa tepuk tangan dan gelak tawa.

Berdasarkan uraian di atas, tindak tutur yang tejadi dalam teks

pidato Presiden Ir. H. Joko Widodo terdapat tindak tutur lokusi, ilokusi, dan

perlokusi.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat dikemukakan beberapa

saran sebagi berikut.
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1. Mengingat masih banyaknya hal yang perlu diteliti mengenai fenomena

kebahasan yang terjadi di masyarakat, peneliti berharap adanya

penelitian berikutnya yang mampu dalam mengungkapkan fakta-fakta

yang terjadi di lapangan terutama penelitian yang berkaitan dengan

pragmatik

2. Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan informasi

penelitian, referensi, dan sebagai pembanding bagi peneliti-peneliti

berikutnya.
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LAMPIRAN-LAMPIRAN
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DATA PENELITIAN

TEKS PIDATO PRESIDEN IR. H. JOKO WIDODO

Data Pidato Tanggal 20 November 2014

Judul Pidato          : Pertemuan Tahunan Bank Indonesia Tahun 2014

Tempat                  : JCC Senayan Jakarta

Sumber                  : Youtube-METRO TV

Nomor

Data

Tuturan

1

Saya hanya bertahun-tahun terus terang tanda tanya berkaitan

dengan melompatnya, meroketnya Tiongkok sebagai sebuah raksasa

ekonomi dunia sekarang ini.

2

Mereka sebelumnya adalah bukan sebelumnya tapi dari dulu adalah

negara komunis bukan negara kapitalis, tapi kenapa berani

membuka lebar-lebar pintu mereka untuk investasi asing.

3

Ada undangan di Beijing kemarin itu, dan saat itu selama praktis

dua hari di dalam pertemuan, baik pertemuan meja bundar maupun

di makan malam selalu posisinya seperti ini, di sini ada Putin, di sini

ada Presiden Xi Jinping, di sini ada Presiden Jokowi, di sini

Presiden Obama (tepuk tangan para pendengar).

4

Beliau menyampaikan ‘satu’ ini yang kita disini sulit satu, partai

yang bersatu” (pendengar tepuk tangan). Ini yang sulit, saya bilang

ini yang sulit, partai yang bersatu, partai yang harus bersatu.

5

Yang kedua adalah gagasan besar, punya gagasan besar, punya

rencana besar dan harus punya mimpi besar.

6

Kalau membuat pelabuhan jangan hanya berfikir 10 tahun yang

akan datang, berfikirlah 50-100 tahun yang akan datang.

7

Yang ketiga, saya tunggu-tunggu yang ketiga apa tapi sudah ada dan

pasti yang ini benar. Bangun segera infrastruktur untuk connectivity,

untuk hubungan antar kota, untuk hubungan antar provinsi, untuk

hubungan kalau  kita antar pulau.

Bapak ibu bisa bayangin tahun depan itu subsidi itu totalnya dalam
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8 APBN-APBN kita 433 triliun. BBM nya kira-kira hampir 300 an

triliun dalam 1 tahun kita bakar hanya untuk BBM. Selama 5 tahun

kemaren yang untuk BBM 714, kesehatan hanya 220 triliun,

infrastruktur hanya 570 triliun, yang di pakai subsidi BBM lebih

besar. Boros tidak kita? Sangat boros, ini yang harus dialihkan ke

sektor produktif.

9

Problem kita ada di pembangkit tenaga listrik, Power Plant

terlambat kita. Problemnya juga seperti tadi yang disampaikan Pak

Gubernur BI perijinan yang lambat. Bukan lambat menurut saya,

sangat lambat! Masak ijin Power Plant sampek 6 tahun! 6 tahun ?

Data Pidato Tanggal 21, September 2015

Judul Pidato        : RAKERNAS PARTAI NASDEM: Konsolidasi Pemenangan

Pilkada 2015

Tempat                  : JCC Senayan Jakarta

Sumber                  : Youtube-METRO TV

10 255 calon pimpinan daerah hadir pada malam hari ini. Saya ingin
menyampaikan satu, seorang pemimpin baik di tingkat Kota, di
tingkat Kabupaten, di tingkat Gubernur, di tingkat Provinsi, dan di
tingkat Nasional memimpin itu harus punya ideologi, harus ada
idiologinya.

11

Idiologi kita sama Pancasila, tetapi cara penerapannya berbeda-
beda, ada yang lewat gerakan perubahan, istorasi Indonesia, ada
yang lewat cara-cara yang lain. Saya sebagai seorang presiden juga
harus mempunyai ideologi yang jelas, apa itu? seperti ada yang di
layar (pendengar tertawa) berdaulat, berdikari, dan berkepribadian.

12 Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang saya hormati, kita
mempunyai tiga kali kesempatan sebetulnya untuk membuat sebuah
pondasi yang kuat, yang pertama saat kita mendapatkan yang
namanya booming minyak saat itu, tahun tujuh puluhan, tahun
delapan puluhan booming minyak tapi kesempatan itu kita lewatkan
karena kita tidak bisa membuat pondasi yang kokoh. Yang kedua
saat kita mendapatkan booming kayu juga tahun delapan puluhan,
sembilan puluhan yang juga tidak bisa kita gunakan untuk membuat
sebuah pondasi yang kuat di bidang ekonomi kita. Kemudian yang
terakhir kita juga mempunyai kesempatan, ini masih ada
kesempatan minerba meskipun sebagian sudah, sebagian masih kita
punyai. Oleh sebab itu, inilah yang harus kita gunakan untuk
membuat pondasi agar negara kita ini ekonominya kokoh
.
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13

Tetapi seperti tadi juga sudah disampaikan oleh Kakanda Ketua
Nasdem Bapak Suriya Faloh, ya harus kita katakan apa adanya, kita
sedang mengalami perlambatan ekonomi. Hati-hati jangan memakai
kata-kata krisis ekonomi sangat berbeda sekali. Perlambatan
ekonomi iya, dari yang tahun kemarin 5,01, sekarang menjadi 4,7.
Tetapi ingat bahwa 4,7 ini kalau dilihat dalam global dunia kita
masih pada posisi terbaik lima besar (pendengar tepuk tangan).

14

Jangan sampai kita sebagai bangsa yang besar mengeluh,
mencemooh diri kita sendiri, kehilangan rasa optimisme, yang
muncul pisisme jangan sampai itu ada. Itulah yang kita namakan
pola berpikir kita ini harus kita rubah, menjadi sebuah pola pikir
yang selalau optimis apapun keadaannya. Melambat ya, terjadi
penurunan iya, tetapi bukan krisis sangat berbeda sekali.

15

Kemudian juga di laut kita, informasi yang saya terima setiap tahun
kita kehilangan 300 triliun karena ilegal fising, tetapi dengan
menteri saya yang nekat (pendengar tertawa) Bu Susi tidak lebih
dari 100 kapal yang kita tenggelamkan (pendengar tepuk tangan).

16 Tugas juga Bapak Ibu semuanya sebagai kepala daerah nantinya
juga bisa memproduksi tadi, gula diproduksi di daerah Bapak Ibu
semuanya, kedelai digalakkan di Kabupaten dan Provinsi Bapak Ibu
semuanya sehingga kita berharap dalam tiga, empat tahun kedepan
tidak ada impor yang namanya beras, yang namanya kedelai, yang
namanya jagung, karena sebetulnya kita mempunyai perluasan lahan
yang masih mampu untuk memproduksi bahan-bahan pangan
seperti yang saya sebutkan.

17

Dan tambahan berikutnya kita ini masih senang dengan yang
namanya produk impor, sepatu kalau tidak impor tidak senang, tas
Ibu-Ibu kalau tidak impor malu memamerkan, jam kalau tidak
impor inporpun yang mahal, tidak usah tengok tanganlah,
(pendengar tertawa) pada nengak-nengok tangan, sekarang tidak
apa-apa tapi besok jangan.

18

Yang namanya bekerja yang namanya bekerja itu harus ada
prioritas, yang namanya bekerja itu kalau bisa fokus satu atau dua
barang jadi akan dikenang Bapak, Ibu semuanya (pendengar tepuk
tangan).

19

Sikap-sikap seperti ini juga yang harus dirubah secara total, gerakan
perubahan disini ini (pendengar tepuk tangan), nantinya merubah
sikap mental kita, merubah karakter-karakter kita yang tidak baik ini
tidak di Jakarta tidak di daerah masih banyak seperti ini.

Data Pidato Tanggal 19, Februari 2016
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Judul Pidato   : Rakernas Partai Nasdem: Konsolidasi Pemenangan Pilkada 2015

Temapt           : JCC Senayan Jakarta

Sumber           : yioutube-METRO TV

20 Tadi Pak ketua PWI ternyata masih mengungkit-ungkit masalah
ketidak hadiran saya di hari pers nasional tahun yang lalu, padahal
saya sudah minta maaf (pendengar tertawa).

21 Bayangkan ada berita indonesia diprediksi akan hancur bayangkan.
Dan ini bukan kali pertama berita seperti itu. Ada berita lagi semua
pesimis target pertumbuhan ekonomi tercapai, disitu memang ada
kata-kata pesimisnya. Jadi judulnya saja yang saya baca. Ada lagi
judulnya pemerintah gagal, aksi teror takkan abis, sampai kiamatpun.
Kemudian ini judul-judul saja, kabut asap tak teratasi, Riau terancam
merdeka. Ada berita yang lebih seram lagi, Indonesia akan bangkrut,
Hancur! rupiah akan tembus 15.000, Jokowi-JK akan ambruk akan
ambyar. Saya hanya baca saja loh ya.

22 Di TV misalnya, saya tidak melihat, saya hanya membayangkan.
Setiap jam ada lagu-lagu nasional, lagu-lagu kebangsaan kita, lagu
Indonesia Raya yang terus dimunculkan. Satu jam lagi Padamu
Negeri, sejam lagi Garuda Pancasila, alangkah sangat bagusnya,
sehingga anak-anak kita akan semuanya dari Sabang sampai Merauke
akan hafal lagu-lagu nasional kita. Bukan bertumpu pada rating. Kita
ini semua kan mengejar rating, ya itu kompetisi. Industri pers harus
berkompetisi pada rating itu, ya. Tapi mestinya sebagian kecil dari
waktu itu bisa diberikan kepada hal-hal yang tadi saya sampaikan.
Tapi Jangan di malam hari. Kalau sudah jam 12, jam 1 tuh baru
muncul lagu itu. Bukan di prime time. Saya mintanya di prime time.

23 Lalu berita-berita judul-judul seperti itu kita terus-teruskan, yang
muncul adalah distrust, ketidakpercayaan. Padahal era kompetisi, era
persaingan antar negara sekarang ini, yang kita butuhkan adalah
membangun trust, membangun kepercayaan yang kita butuhkan.
Orang negara lain harus modal, harus investasi, harus uang masuk, itu
akan muncul, akan mengalir kalau ada trust tidak ada yang lain.
Kalau tidak ada kepercayaan jangan berharap ada arus uang masuk,
jangan berharap ada investasi masuk. Jangan berharap ada arus
modal masuk.
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24 Saya juga melihat bahwa karena keinginan kecepatan memberitakan,
terutama di online media, Saya selalu membaca, terutama pas di
mobil , pas di pesawat. Kepatuhan kepada kode etik jurnalisme,
kepada etika pemberitaan, sering dan banyak sekali diabaikan, karena
inginnya cepat. Sehingga beritanya menjadi tidak akurat, beritanya
menjadi tidak berimbang. Beritanya dicampuradukkan antara fakta
dan opini, dan kadang-kadang menghakimi seseorang, ini menurut
saya berbahaya sekali.

25 Kalau dulu kita lihat, kalau zaman dulu tekanan kepada pers itu dari
pemerintah. Tapi sekarang kan terbalik, pers yang justru menekan-
nekan pemerintah. Dulu pasti ditekan. Pemerintah langsung yang
keluar yang baik-baik, sekarang justru pers, justru media yang
menekan pemerintah. Tetapi yang menekan pers siapa? yang menekan
media siapa? menurut saya ya industri pers sendiri karena persaingan,
ditekan dari lingkungan sendiri.
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