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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam amanat pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 

tahun 1945 termaktub cita-cita pokok dari Republik Indonesia, yaitu melindungi 

segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk 

memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut 

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi 

dan keadilan dunia dan keadilan sosial, cita-cita luhur ini harusnya bukan 

merupakan harapan belaka yang entah kapan direalisasikan, lebih dari itu, cita-cita 

bangsa ini perlu realisasi yang aktual dengan kondisi global saat ini. Sebagai 

sebuah dasar negara, Undang-Undang Dasar 1945 tentu harus dijadikan pegangan 

oleh segenap bangsa Indonesia dalam menjalankan kehidupannya, lebih jauh lagi 

bagi seorang pemimpin negeri, Undang-Undang Dasar ini haruslah menjadi 

sebuah patokan bagi setiap kebijakan-kebijakan yang diambilnya, dan pada tahap 

akhir cita-cita dasar bangsa ini, harusnya menjadi hal yang menjadi tujuan utama 

dari pemimpin negeri ini, siapapun orangnya, apapun latar balakangnya, dari 

manapun ia berasal. 

Perkembangan demokrasi di Indonesia mengalami beberapa tahap yang 

pasang surut. Masalah utama bangsa Indonesia adalah bagaimana menghadapi 

masyarakat dengan keanekaragaman pola budaya, mempertinggi tingkat ekonomi 
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dan status sosial, serta kehidupan politik yang demokratis. Hal-hal tersebut 

berkisar pada membangun dan menyusun suatu sistem politik yang baik. 

Dipandang dari sudut perkembangan demokrasi sejarah Indonesia dapat 

dibagi dalam tiga masa, (Miriam, 2001) yaitu Masa Republik Indonesia I, yaitu 

masa demokrasi (konstitusionil) yang menonjolkan peranan parlemen serta partai-

partai dan yang karena itu dapat dinamakan demokrasi parlementer, Masa 

Republik Indonesia II, yaitu masa Demokrasi Terpimpin yang dalam banyak 

aspek telah menyimpang dari deokrasi konstitusionil yang secara formal 

merupakan landasannya, dan menunjukkan beberapa aspek demokrasi rakyat, 

Masa Republik III, yaitu masa demokrasi Pancasila yang merupakan demokrasi 

konstitusionil yang menonjolkan sistem presidensiil. 

Demokrasi di Indonesia terus terjadi pergolakan dan pasang surut tonggak 

kebangkitan demokrasi di Indonesia adalah ditandai dengan masa reformasi besar-

besaran dan lengsernya Presiden Soeharto kala itu. Dimana Orde Baru digeser 

oleh sebuah demonstrasi besar-besaran dan menuntut penegakan demokratisasi di 

Indonesia. 

Paska runtuhnya rezim Soeharto yang otoriter di tahun 1998, Indonesia 

memasuki masa politik baru yakni masa Reformasi. Masa reformasi ini sering 

juga disebut sebagai fase liberalisasi politik. Liberalisasi politik ini 

mengefektifkan hak-hak yang melindungi individu dan kelompok-kelompok 

sosial dan tindakan yang sewenang-wenang yang dilakukan oleh negara. 

Liberalisasi politik awal pasca Orde Baru ditandai antara lain terjadinya redefinisi 
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hak-hak politik rakyat yang sebelumnya terabaikan dan bahkan sengaja 

ditenggelamkan. 

Ketika Orde Baru tumbang, masyarakat dalam segala kalangan menuntut 

kembali hak-hak politiknya yang selama bertahun-tahun dikubur oleh negara. 

Konsekuensi dari leberalisasi politik ditandai dengan terjadinya ledakan 

partisipasi politik. Ledakan ini terjadi dalam bentuk yang beragam. Contohnya, 

pada tataran masyarakat akar rumput (grass root), ledakan partisipasi politik 

banyak mengambil bentuk huru-hara, kekerasan massa, amuk massa, atay praktek 

penjarahan kolektif. Sementara ledakan partisipasi politik dikalangan elit politik 

ditandai dengan maraknya pendirian partai politik. 

Perwujudan ledakan partisipasi politik di kalangan elit politik sangat jelas 

tergambarkan dengan fenomena banyaknya para tokoh-tokoh politik yang 

berlomba-lomba mendirikan partai politik. Pada Pemilu 2004 saja terdapat dua 

puluh empat partai politik yang bertarung dalam kancah Pemilu, Partai Demokrat 

merupakan salah satunya. 

Untuk periode ini, tugas berat untuk memimpin negeri yang besar ini 

diemban oleh seorang Jendral Purnawirawan TNI, Susilo Bambang Yudhoyono, 

ia berhasil melanjutkan pemerintahannya untuk periode kedua dengan kembali 

memenangkan Pemilu presiden tahun 2009, kali ini berpasangan dengan Wakil 

Presiden Boediono. Tentu tugas SBY bukanlah sekadar mengisi kursi RI 1 untuk 

periode 2009-2014, seperti telah disinggung diatas, seorang presiden harus 

memiliki kecakapan untuk mengolah segala sumber daya yang ada di Indonesia 

untuk mewujudkan cita-cita bangsa yang diamanatkan oleh Undang-Undang 
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Dasar negara kita. Meskipun periode ini adalah periode kepemimpinannya ke dua 

di Indonesia, namun sepertinya hal ini tidak menjamin suatu keberhasilan yang 

signifikan bagi Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II, setelah satu tahun menjalankan 

roda pemerintahan, sepertinya kabinet SBY ini belum mampu menunjukkan 

perkembangan yang baik dari berbagai aspek yang menjadi indikator keberhasilan 

suatu pemerintahan.   

Hal tentang kinerja pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu jilid II inilah 

yang menjadi sorotan tajam, memang baru dua tahun pemerintahan ini berjalan, 

namun setidaknya dalam setahun telah banyak kejadian krusial yang menjadikan 

perhatian masyarakat tertuju kepada kepemimpinan Presiden SBY di masa kedua 

ia berkuasa. Mulai dari kisruh Century hingga bencana yang menimpa bangsa ini 

dengan bertubi-tubi seakan cobaan berat bagi pemerintah, khususnya bagi seorang 

Susilo Bambang Yudhoyono, penanggung beban terbesar dari kabinet di periode 

ini. 

 Seperti apapun kabinet yang akan dibentuk, hal yang paling penting yaitu 

bagaimana meningkatkan kinerja pemerintahan. Studi menunjukkan bahwa Indeks 

Efektivitas Pemerintah ( IEP) yang mengukur kualitas jasa layanan publik ( public 

servies ), kualitas dari pegawai negeri dan tingkat independensi dari tekanan 

politik, kualitas dari formulasi kebijakan dan implementasi serta kredibilitas atas 

komitmen pemerintah untuk menyatakan kebijakan mekanisme checks and 

balances di dalam lembaga negara masih perlu terus ditingkatkan. Pemerintah 

yang efektif merupakan alat untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi. 

Terlalu sempit jika tujuan pembangunan hanya dilihat dari peningkatan 
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pendapatan perkapita. Tujuan dari pembangunan ekonomi yaitu terjadinya 

peningkatan kesejahteraan yang ditandai oleh semakin membaiknya standar 

kehidupan masyarakat ( improvined living standarts ) dan kondisi masyarakat 

yang semakin baik ( a better society ). 

 Kedua tujuan tersebut ditandai oleh turunya tingkat kemiskinan, serta 

capaian tingkat kesehatan dan pendidikan yang semakin baik. Dengan demikian, 

peningkatan pendapatan ( groos domestic product/GDP ) sesungguhnya baru 

merupakan alat untuk mencapai tingkat kesejahteraan yang semakin baik. 

Pembangunan memerlukan suatu proses transformasi dari kultur masyarakat 

dengan pola hubungan tradisional menjadi masyarakat moderen yaitu masyarakat 

yang mendasarkan setiap pengambilan kebijakan pada prinsip-prinsip keilmuan ( 

scientifically based approach ). 

 Dengan demikian, strategi pembangunan memerlukan suatu visi 

transformasi baik dalam bentuk tranformasi institusi ( transformation of 

institutions ) maupun penciptaan modal sosial dan kapasitas yang baru ( creation 

of new social capital and new capacities ). Melihat pada besarnya tanggung jawab 

yang diemban pemerintah yang efektif, maka formasi kabinet yang akan dibentuk 

harusnya bukan sekadar kumpulan orang-orang hebat pada bidang kepakaran 

masing-masing. Melainkan seorang profesional yang mampu melihat masalah 

bangsa dalam kacamata yang sama dan mampu bekerja bersama dengan lembaga 

lain. 

 Pada tanggal 21 Oktober 2009 susunan Kabinet Indonesia Bersatu jilid II 

diumumkam, kebanyakan kursi menteri pun diisi oleh wakil-wakil dari partai-
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partai pengusung SBY-BOEDIONO, tercatat hanya ada beberapa profesional 

yang mengisi kabinet ini, ada Sri Mulyani ( digantikan Agus Martowardojo ) yang 

menjadi menteri keuangan, lalu Dr.dr. Endang Rahayu Sedyaningsih sebagai 

menteri kesehatan, dan Armida Alisjahbana yang menjadi menteri perencanaan 

pembangunan nasional / kepala BPPN. Memang kinerja menteri dari Kabinet 

Indonesia Bersatu jilid II ini tidak bisa dinilai hanya dari latar belakang para 

menterinya, namun paling tidak dengan latar belakang keilmuaan yang sesuai 

mereka dapat menjalankan tugasnya dengan baik. 

 Tidak mudah memang mengatur dan mengelola negeri sebesar Indonesia, 

namun setelah seseorang menyanggupi dan harusnya sanggup mengelola negeri 

ini, tidak ada alasan untuk dijadikan tameng ketidakmampuan tadi. Dengan 

kembali mencalonkan diri sebagai presiden Indonesia 2009-2014 itu berarti 

seorang Susilo Bambang Yudhoyono secara tidak langsung menyanggupi untuk 

dibebani tugas berat dalam mengelola negeri, dan tentunya untuk 

menyejahterakan masyarakat. Dalam setahun periode kedua kepemimpinan SBY, 

tentu SBY telah menyiapkan berbagai rencana untuk mengisinya, bahkan jauh 

sebelum kabinetnya terbentuk. Dengan persiapan seperti itu, harusnya hasil kerja 

kabinet yang dipimpinnya sudah dapat dirasakan, meskipun memang satu tahun 

bukanlah jangka waktu yang cukup bagi masyarakat untuk menyimpulkan 

keberhasilan suatu pemerintahan, tapi tidak ada salahnya jika masyarakat sudah 

mampu mempersepsikan kinerja kabinet tersebut. 

 Di sektor kesejahteraan rakyat, Kabinet Indonesia Bersatu II memang 

tidak menghadirkan terobosan yang berarti, masalah-masalah seperti pengentasan 
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kemiskinan, penaggulangan bencana, ataupun ketersediaan lapangan kerja yang 

memadai masih menjadi pekerjaan besar yang belum terselesaikan oleh 

pemerintahan SBY beserta para menterinya, padahal seharusnya dalam 

menghadapi masalah-masalah tersebut Presiden SBY sudah lebih tahu cara 

penaggulangannya, karena memang SBY pernah mendapatkan pengalaman 

semasa kepemimpinannya di periode pertama lalu, bahkan ada beberapa masalah 

yang merupakan warisan dari pemerintahan KIB I, seperti tidak tertanggulanginya 

masalah lumpur lapindo yang menyebabkan beberapa kecamatan di Sidoarjo 

terendam lumpur. 

 Pemerintah mengklaim berhasil mengurangi angka pengangguran dan 

kemiskinan nasional sepanjang tahun 2010. ”Angka pengangguran turun dari 9,1 

persen menjadi 7,14 persen,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian 

Hatta Radjasa, yang didampingi 15 menteri bidang ekonomi, dan kepala BPS, 

dalam pemaparan saat evaluasi kinerja 2010 dan rencana kerja 2011 di kantornya, 

Senin ( 3/1/2011). Menurut Hatta, angka pengungguran ini berdasarkan statistik 

yang mengalami penyusutan dari angka pengangguran sebelumnya yang berada di 

double digit, yakni mampu menjadi 7,14 persen (Badan Pusat Statistik). 

 Sementara itu, terkait angka kemiskinan, Hatta juga mengklaim 

pemerintah melalui program dan dengan pertumbuhan ekonomi serta indikasi 

ekonomi yang semakin membaik berhasil mengentaskan masyarakat dari 

kemiskinan menjadi 13,5 persen, dari sebelumnya 16,6 persen. Tingkat 

kemiskinan turun dari 16,6 persen menjadi 13,5 persen. Artinya, kita bisa 

mengentaskan kemiskinan sebesar 1,5 juta penduduk, jadi terjadi penurunan 



8 

 

angka kemiskinan dari sebelumnya sekitar 32 juta menjadi 31,02 juta penduduk ( 

Badan Pusat Statistik) 

 Di bidang kesehatan, Menkes dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH, 

Dr.PH. menyatakan prevalensi gizi kurang dan gizi buruk sejak tahun 1989-2010 

menunjukkan penurunan. Hasil Riskesdas 2010 menunjukkan prevalensi gizi 

kurang menjadi 17,9% dan gizi buruk menjadi 4,9%. Artinya kemungkinan besar 

sasaran pada tahun 2014 sebesar 15,0% untuk gizi kurang dan 3,5% untuk gizi 

buruk dapat tercapai. 

 Sedangkan di bidang keberhasilan pengobatan pada tahun 2009 mencapai 

89,3%. Dibidang sanitasi telah berhasil menggerakkan masyarakat di 2.510 desa 

untuk melaksanakan program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat pada tahun 

2010. pada tahun 2011, sasarannya akan meningkat 2 kali lipat dari tahun 2010. 

dibidang kualitas air minum, hasil pemantauan tahun 2010 menunjukkan 85,18% 

rumah tangga yang mendapat air dari PDAM telah memenuhi syarat. Pada 

Program Jamkesmas tahun 2010, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp 4,6 

triliun untuk pembiayaan Jamkesmas bagi 76,4 juta penduduk miskin dan hampir 

miskin yang masuk daftar kuota pemerintah seperti pembantu rumah tangga, sopir 

dan pedagang kaki lima. (www.depkes.go.id) 

 Indonesia negara demokratis pertama terbesar di ASEAN (World Audit 

Organization) dengan jumlah penduduk hampir 235 juta dan jumlah angkatan 

kerja produktif sebesar 118,83 juta orang, adalah Negara yang diprediksi akan 

menjadi raksasa ekonomi dunia bersama Cina, Rusia, India dan Brasil 

(Nusantaraku, 2008). Secara makro ekonomi, Indonesia berada pada posisi yang 
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positif dan stabil dengan tingkat inflasi yang terkontrol dan suku bunga domestik 

yang stabil ditambah dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor riil 

(Hirawan, Vol 39, No 3). Dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi minimal 6,3% 

pada tahun 2010 (Hirawan, Vol 39, No 3). PDB Indonesia diprediksi akan 

mencapai Rp 14.379 triliun pada tahun 2025. 

 Pertumbuhan makro ekonomi yang pesat rupanya belum mampu 

mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera. Bank dunia mencatat orang 

miskin di Indonesia pada tahun 2009 mencapai 18,9 juta orang. Angka 18,9 juta 

didapat dengan indikator kemiskinan 1,5 dollar atau Rp. 12.000,- perhari 

(worldbank.org). Data lain Bank dunia juga menyebutkan bahwa 50,6 juta 

penduduk Indonesia berada di bawah garis kemiskinan, dengan standar 

kemiskinan 2 dollar atau Rp. 16.000,- perhari. Asian Development Bank (ADB) 

mencatat orang miskin di Indonesia bertambah 2,7 juta orang dalam tiga tahun 

terakhir, dan merupakan tertinggi se-Asia Tenggara (Asteng). Pada tahun 2008, 

ADB mengatakan angka kemiskinan Indonesia mencapai 40,4 juta, dan di tahun 

2010 naik menjadi 43,1 juta jiwa(AKATIGA, 2011). 

 Indonesia mengawali rezim pemerintahan demokratis pada tahun 1998 

dengan turunnya presiden Soeharto. Demokratisasi di Indonesia mengusulkan 

perlindungan dasar bagi kebebasan berserikat, berpendapat, dan membagi 

kekuasaan antara bagian eksekutif dan legislatif di pemerintahan. Kebebasan 

berserikat menjadi salah satu tanda utama iklim yang demokratis ditandai dengan 

perubahan serikat pekerja tunggal di bawah kontrol pemerintah yakni Serikat 
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Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) menjadi serikat pekerja atau serikat buruh 

banyak dan independen. 

 Salah satu tonggak demokratisasi di Indonesia adalah desentralisasi 

pemerintahan daerah melalui UU 32 tahun 2002 tentang Pemerintahan Daerah. 

Desentralisasi dan demokrasi ternyata juga menimbulkan dampak negatif dunia 

usaha. Berbagai pungutan resmi dan tidak resmi menjadi hambatan berusaha 

karena pemerintah daerah mengandalkan perusahaan sebagai sumber pemasukan 

bagi keuangan daerah melalui pajak, retribusi dan pungutan tak resmi 

lainnya(Tjandraningsih & Herawati, 2009). 

 Disamping itu munculnya kekuatan-kekuatan sosial lokal sebagai salah 

satu bentuk demokratisasi juga menimbulkan persoalan baru bagi pengusaha 

maupun pekerja dalam kaitannya dengan kelancaran hubungan industrial melalui 

peran sebagai perantara untuk rekrutmen dan sebagai pengendali pekerja yang 

berimplikasi pada meningkatnya berbagai biaya dalam bentuk pungutan-pungutan 

tidak resmi baik kepada pengusaha maupun pekerja (AKATIGA 2007, Doing 

Business 2010). 

 Laporan Bank Dunia mengenai iklim investasi pada tahun 2005, 

menjelaskan hambatan dalam menciptakan iklim usaha di Indonesia antara lain 

instabilitas ekonomi makro, tingkat korupsi, inefisiensi birokrasi, dan 

ketidakpastian kebijakan ekonomi(World Bank, 2005). Sedangkan dalam laporan 

survey yang dilakukan tiga faktor penghambat bisnis di Indonesia, yaitu tidak 

efisiennya birokrasi, infrastruktur yang buruk dan perpajakan(World Economic 

Forum, 2009). 
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 Di sekotor ketenagakerjaan dan kesejahteraan masyarakat, kondisi 

ekonomi makro yang stabil dan iklim pemerintahan yang demokratis secara 

umum dirasakan belum mampu memperbaiki keadaan. Tingkat pengangguran 

masih tinggi (Data BPS menyebutkan, sampai Februari 2011, angka 

pengangguran di Indonesia sebesar 6,8%) (bps.go.id) kesempatan kerja masih 

terbatas, harga barang-barang kebutuhan pokok terus meningkat, dan nilai tukar 

rupiah melemah. 

 Presiden SBY menyatakan ada 10 hal utama yang dicapai pemerintahnnya 

selama setahun. Pertama. Ekonomi terus tumbuh dan berkembang dengan 

fundamental yang makin kuat. APBN, cadangan devisa, IHSG, investasi, ekspor, 

daya saing Indonesia di dunia global 10 kali lebih bagus. Kedua, indikator 

kesejahteraan yang mengalami kemajuan, baik di bidang pendidikan dan 

kesehatan. Ketiga, stabilitas politik juga terjaga, demokratisasi berkembang, 

meskipun sesekali terdapat riak dan benturan. Secara nasional stabil, cek dan 

balance dengan DPR, DPD makin baik, pemilu daerah lancar walau ada protes itu 

wajar dalam demokrasi. Keempat, soal penegakan hukum walau dalam beberapa 

kasus ada kekurangan tapi untuk pemberantasan korupsi, terorisme, 

pemberantasan narkoba mencatatkan beberapa prestasi. Kelima, ada perselisihan 

komunal, tapi keamanan dalam negeri berjalan baik. Keenam, hambatan birokrasi 

berkurang sehingga perbaikan iklim inventasi mengalami kemajuan. Ketujuh, 

kemiskinan dan pengguran menurun meskipun masih bersifat rawan karena 

gejolak perekonomian dunia. Kedelapan, beberapa indikator ekonomi penting 

Indonesia mencatatkan rekor baru dalam sejarah, seperti income perkapita, 

cadangan devisa naik, IHSG dan PDB Indonesia di peringkat 16 ekonomi dunia. 
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Kesembilan, upaya pengembangan koperasi/UMKM termasuk penyaluran kredit 

usaha rakyat ( KUR ) berjalan dengan baik di seluruh daerah. Kesepuluh, 

Indonesia makin berperan dalam hubungan internasional, baik dalam mengatasi 

krisis ekonomi global, pemeliharaan perdamaian dunia dan kerjasama mengatasi 

perubahan iklim. Indonesia di tahun 2011 akan menjadi tuan rumah East Asia 

Summit, tuan rumah SEA Games, World Ekonomic Forum, dan sejumlah 

pertemuan internasional. 

 Sejumlah menteri yang kerap jadi sorotan publik adalah: Pertama, Menteri 

Komunikasi dan Informasi Tifatul Sembiring. Tifatul mulai jadi sorotan publik 

ketika Bulan Februari 2010 fokus mengurusi Rancangan Peraturan Pemerintah ( 

RPP ) Penyadapan. Pro kontra muncul dan sejumlah pihak menentang RPP ini 

karena tidak menyentuh kepentingan masyarakat. Kader Partai Keadilan Sejahtera 

( PKS ) itu juga dianggap sering mengeluarkan statemen yang dianggap 

kontraproduktif dengan kepentingan dan keutuhan KIB jilid II. Kedua , Menteri 

Energi dan Sumber Daya Mineral ( ESDM ) Darwin Zahedy Saleh yang tidak lain 

adalah politikus Partai Demokrat. Ia dikritik kalangan pengusaha ketika 

memastikan kenaikan tarif dasar listrik ( TDL ) Juli 2010. pengusaha merasa 

dibohongi pemerintah. Pasalnya, berdasarkan peraturan Menteri ( Permen ) 

ESDM No.07/2010, kenaikan tarif dasar listrik ( TDL ) hanya sebesar 10-15 

persen, tapi dengan perhitungan tarif listrik yang baru, ternyata kenaikan TDL 

lebih dari 10-15 persen. 

 Ketiga, adalah Menteri Perhubungan Freddy Numberi. Kinerja Numberi 

banyak dipertanyakan setelah seringnya kecelakaan pesawat terbang, kereta api 
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dan kapal laut sejak setahun kepemimpinannya, apalagi kecelakaan itu banyak 

menelan korban jiwa. Keempat,adalah Menteri Hukum dan HAM patrialis Akbar. 

Kinerja politisi PAN ini disoroti karena masalah over kapasitas lembaga 

permasyarakatan ( Lapas ) dan rumah tahanan ( Rutan ) yang belum juga teratasi. 

Praktik pemerasan di Lapas pun menjadi sorotan atas kinerja Patrialis. Patrialis 

pun disorot Agustus 2010 karena memberikan remisi dan asimilasi kepada Aulia 

Pohan karena terpidana kasus korupsi Aulia Pohan yang diusulkannya mendapat 

remisi hingga bebas adalah besan Presiden SBY yang terseret kasus suap 

pemilihan Gubernur Bank Indonesia. 

 Hal terpenting bagi masyarakat seluruh pelayanan publik yang diurus oleh 

pemerintahan SBY bisa memberikan layanan maksimal. Harga-harga bisa 

terkendali dengan baik, sesuai dengan daya beli masyarakat. Terwujudnya salus 

populi suprema lex, dimana kesejahteraan rakyat ditempatkan sebagai hukum 

tertinggi. Sekalipun pemerintah melawan arus untuk itu dengan mengorbankan 

popularitas, tetapi itu lebih bermartabat, karena disitulah hakikat demokrasi yang 

sesungguhnya, dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat dan menjadikan  das 

sollen dekat dengan das sein  

Mengacu pada uraian-uraian diatas maka dibuat rumusan masalah ” 

Apakah ada perbedaan persepsi pencitraan politik pada kinerja Kabinet Indonesia 

Bersatu II bila ditinjau dari perbedaan jenis pekerjaan ?”. dengan ini maka penulis 

ingin melakukan penelitian dengan judul ” Persepsi Pencitraan Politik pada 

Kinerja Kabinet Indonesia Bersatu II ditinjau dari perbedaan jenis pekerjaan ”. 
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B. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui sejauh mana : 

1. Perbedaan persepsi pencitraan politik pada kinerja  Kabinet Indonesia 

Bersatu II ditinjau dari perbedaan jenis pekerjaan 

2. Tingkat persepsi pada pencitraan politik ditinjau dari perbadaan jenis 

pekerjaan 

 

C. Manfaat Penelitian 

1. Bagi masyarakat yang mempunyai hak pilih untuk pemilu, hasil penelitian 

ini diharapkan akan berguna menjadi perenungan untuk pemilihan umum 2014. 

2. Untuk memperluas cakrawala pengembangan ilmu pengetahuan pada 

umumnya dan psikologi sosial pada khususnya tentang pencitraan. 

3. Bagi pemerintah, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan 

sebagai masukan dalam meningkatkan kinerja pemerintahan dalam usaha 

mensejahterahkan rakyat dengan memperhatikan kebutuhan dan kepentingan 

rakyat sehingga terwujud lingkungan yang kondusif. 


