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ABSTRAK 

DAYA PERLOKUSI DI BALIK PERNYATAAN-PERNYATAAN JOKOWI 

SEBAGAI KEPALA PEMERINTAHAN DKI JAKARTA 

 

Saiful Anwar, A 310090083, Jurusan Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia dan 

Daerah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 

Surakarta, 2013. 

Tujuan penelitian ini adalah (1) Mendeskripsikan bentuk strategi tuturan 

PJKSKPDKI, (2) Mendeskripsikan daya perlokusi PJKSKPDKI. Objek penelitian 

ini adalah daya perlokusi PJKSKPDKI. Sumber data dalam penelitian ini adalah 

PJKSKPDKI. Penelitian ini menggunakan teknik rekam dan catat. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode padan ortografis dan 

metode agih dengan teknik baca markah. 

Hasil penelitian ini menunjukkan (1) bentuk-bentuk strategi tuturan 

PJKSKPDKI yakni direalisasikan dalam bentuk tuturan langsung dengan modus 

tuturan berita, tuturan tanya, dan tuturan perintah serta direalisasikan dengan 

tuturan tidak langsung dengan modus beberapa tuturan yang difungsikan menjadi 

tuturan perintah yang direalisasikan mmenjadi tuturan imperatif biasa, imperatif 

permintaan, dan imperatif suruhan. (2) daya perlokusi tuturan PJKSKPDKI yang 

direalisasikan menjadi tujuh daya perlokusi yang meringankan Mt hingga 

memberatkan Mt yaitu (a) daya perlokusi memotivasi, (b) daya perlokusi 

kesadaran diri, (c) daya perlokusi percaya diri, (d) daya perlokusi meyakinkan, 

(e) daya perlokusi menenangkan, (f) daya perlokusi mengurangi ketegangan, (g) 

daya perlokusi mengapokkan. 

  

Kata Kunci: Daya Perlokusi, Strategi, PJKSKPDKI. 

 

1. Latar Belakang Penelitian 

Manusia tidak terlepas dari berinteraksi karena hakikat manusia itu 

sendiri sebagai makluk sosial. Dalam proses interaksi tersebut manusia 

menggunakan bahasa sebagai medianya, dalam prosesnya berinteraksi 

menggunakan bahasa harus ada penutur dan mitra tutur agar berjalan dengan 

semestinya. Proses interaksi antara penutur dan mitra tutur seringkali 

mempunyai latar belakang yang berbeda, seperti suku, golongan, dan jabatan. 

Contoh dari proses interaksi tersebut yaitu Jokowi memberi pernyataan dan 
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berdialog dengan masyarakat mengenai masalah-masalah yang berkaitan 

dengan pemerintahan Kota Jakarta. 

Penggunaan tuturan pernyataan sering dan wajar untuk mengutarakan 

beragam maksud secara tidak langsung. Hal ini didasarkan pada menjaga 

kesopanan terhadap mitra tutur. Penutur lebih menghindari penggunaan 

pernyataan secara langsung karena dapat mengkhawatirkan dampak dari 

pernyataan yang diutarakan. Penutur yang baik harus menjaga pernyataan 

yang diucapkan agar terjaga persahabatan, menghindari pemaksaan, dan 

memberikan kesan yang baik kepada mitra tutur namun maksud dan pengaruh 

atau efek yang dikreasikan dapat dipahami mitra tutur. 

Tuturan pernyataan seringkali menimbulkan efek bagi mitra tuturnya, 

hal itu disebut dengan perlokusi. Seorang penutur mengutarakan sebuah 

pernyataan baik disengaja ataupun tidak disengaja mempunyai daya perlokusi 

tersebut bagi mitra tuturnya ataupun yang mendengarnya. Bentuk perlokusi 

dari sebuah pernyataan yang disampaikan beragam, ada yang bersifat 

meminta, menyuruh, mengharap, mengajak, memohon, mengingatkan, 

mengarahkan, memaksa, memarahi, melarang, mencegah, meminjam, 

memberikan. Semua penutur dari latar belakang masyarakat yang beragam 

jika mengutarakan  tuturan akan menimbulkan daya perlokusi bagi mitra 

tuturnya, tak terkecuali seorang atasan atau pimpinan dalam sebuah instansi 

pemerintahan. Seorang pemimpin jika mengutarakan sebuah pernyataan akan 

menimbulkan daya perlokusi yang bagi para bawahanya ataupun 

masyarakatnya. 

Jokowi sebagai kepala pemerintahan DKI Jakarta mempunyai gaya 

berbicara yang khas. Banyak pernyataan-pernyatanya yang mudah diingat dan 

membangun yang keluar dari bicaranya seperti, “pokoknya cepat kerja cepat 

selesaikan”. Membuat kesan tersendiri di mata masyarakat. Tidak banyak 

masyarakat memberikan sebuah tanggapan dari pernyataan-pernyataan 

Jokowi tersebut. Tanggapan positif dan negatif mewarnai berbagai tanggapan 

masyarakat. Banyak mendukung dan banyak pula yang menyanggah.   
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Pernyataan-pernyataan Jokowi inilah banyak menimbulkan daya 

perlokusi kepada para staf dan masyarakat DKI Jakarta. Daya yang 

ditimbulkan bermacam-macam ada yang meyakinkan, menenangkan, 

memotifasi, mengapokkan, kesadaran diri, mengurangi ketegangan, dan 

percaya diri.  

Pernyataan-pernyataan Jokowi ini diambil sebagai sasaran penelitian 

karena Jokowi dianggap sebagai public figur bagi masyarakat khususnya 

daerah Ibu Kota Jakarta dan Kota Surakarta sendiri, mengingat Jokowi pernah 

menjadi Walikota Surakarta sebelum menjadi Gubernur DKI Jakarta. 

Sepengetahuan peneliti, sejauh perkembangan penelitian terhadap bidang 

kajian pragmatik belum ada yang mengkaji daya perlokusi pernyataan-

pernyataan Jokowi. Alasan lain yang menarik peneliti yaitu kekhasan 

pernyataan-pernyataan Jokowi yang diucapkan. Kekhasan pernyataan-

pernyataan Jokowi inilah membuat masyarakat mudah mengenal sosok 

Jokowi. 

Pemaparan di atas membuat peneliti tertarik untuk meneliti tentang 

perlokusi dari pernyataan-pernyataan Jokowi. Oleh karena itu peneliti 

memilih judul “Daya Perlokusi di Balik Pernyataan-Pernyataan Jokowi 

Sebagai Kepala Pemerintahan DKI Jakarta”. Peneliti berkeinginan untuk 

mendeskripsikan strategi serta daya perlokusi pernyataan-pernyataan Jokowi 

sebagai kepala pemerintahan DKI Jakarta yang bisa disingkat menjadi 

PJKSKPDKI, karena Jokowi merupakan sosok pemimpin yang memberikan 

sebuah pernyataan yang khas dan mudah diingat oleh masyarakat. 

 

2. Meteode Penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif analitis 

karena penelitian ini bertujuan untuk menganalisis daya perlokusi pada 

pernyataan-pernyataan Jokowi sebagai kepala pemerintahan DKI Jakarta. 

Metode kualitatif deskriptif analitis artinya yang dianalisis dan hasil analisis 

berbentuk deskripsi, tidak berupa angka-angka atau koefisien tentang 
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hubungan antar variabel. Strategi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

studi kasus.  

Subjek dalam penelitian ini adalah pernyataan-pernyataan Jokowi 

sebagai kepala pemerintahan DKI Jakarta sedangkan obyek dalam penelitian 

ini berupa daya perlokusi pada pernyataan-pernyataan Jokowi sebagai kepala 

pemerintahan DKI Jakarta. 

Data dalam penelitian ini berupa kata, frase, dan kalimat, wacana 

dalam pernyataan-pernyataan Jokowi sebagai kepala pemerintahan DKI 

Jakarta. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah pernyataan-

pernyataan Jokowi sebagai kepala pemerintahan DKI Jakarta. Pengumpulan 

data dalam penelitian ini menggunakan teknik simak, rekam, dan catat. teknik 

rekam adalah teknik yang dilakukan dengan perekaman yang menggunakan 

tape recorder atau alat rekam lainya sebagai alatnya. Sedangkan teknik catat 

adalah teknik yang dilakukan dengan pencatatan pada kartu data yang segera 

dilanjutkan dengan klasifikasi data. Proses pencatatan dilakukan peneliti 

ketika mengambil data dari media massa, dalam hal ini peneliti menggunakan 

Koran Kompas. Peneliti mengidentifikasi berita Jokowi yang di dalamnya 

terdapat kutipan pernyataan Jokowi mengenai pemerintahan DKI Jakarta, 

selanjutnya melakukan pencatatan data-data penting sesuai dengan fokus 

tindak tutur yang dikaji dan memasukkan data tersebut ke dalam kartu data 

sebagai klasifikasi data secara komprehensif.Sedangkan dalam proses 

perekaman peneliti menggunakan recorder yang di dekatkan dengan speaker 

komputer ketika tayangan berita mengenai Jokowi yang di dalamnya terdapat 

pernyataan-pernyataan beliau. Tayangan diambil melalui media televisi milik 

Kompastv yaitu pada acara berita Kompas Siang, dan vod.kompas.com yang 

kemudian disimpan pada kartu data atau komputer untuk dianalisis mengenai 

tuturan pernyataan-pernyataan Jokowi mengenai pemerintahan DKI Jakarta. 

Metode analisis data meliputi metode padan ortografis dan metode 

agih dengan teknik baca markah. Metode padan dikenal sebagai metode yang 

alat penentunya di luar terlepas dan tidak menjadi bagian dari bahasa yang 

bersangkutan. Metode padan ortografis penelitian ini ditunjukkan dengan 
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daya pilah berupa larik tulisan yang membangun TJKSKPDKI. Metode agih 

dikenal sebagai metode yang alat penentunya justru bagian dari bahasa yang 

bersangkutan. Teknik baca markah dalam penelitian ini dilakukan dengan 

membaca pemarkah tertentu yakni penanda yang ditunjukkan oleh 

TJKSKPDKI tersebut. Teknik ini berfungsi untuk mengetahui hubungan 

makna antara satuan lingual yang satu dengan satuan lingual lainnya. Data 

yang dikumpul dianalisis berdasarkan penanda TJKSKPDKI  tersebut.  

 

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Data yang diteliti difokuskan pada tuturan Jokowi sebagai kepala 

pemerintahan DKI Jakarta yang disinngkat menjadi PJKSKPDKI. Tuturan 

yang digunakan Jokowi bervariasi sehingga masyarakat yang mendengar 

tuturan tersebut dapat memahami apa yang dimaksudkan. 

PJKSKPDKI akan dikaji dan dianalisis menggunakan teori pragmatik. 

Data dipilih kemudian dikelompokkan berdasar teori-teori yang digunakan. 

Peneliti memilih tuturan Jokowi sebagai objek penelitian dikarenakan belum 

ada peneliti lain yang meneliti dan objek yang dikaji bisa dikatakan masih 

segar dan baru, mengingat Jokowi menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta 

pada Senin 15 Oktober 2012. 

 

3.1 Strategi Tindak Tutur dalam PJKSKPDKI 

Wijana, (dalam Prayitno, 2011:121) menyatakan bahwa strategi 

bertutur berdasarkan teknik penyampainya dikelompokan menjadi dua, yaitu 

tindak tutur langsung dan tindak tutur langsung. Tindak tutur langsung adalah 

tindak tutur yang menyatakan secara langsungmaksud penutur. Sementara itu, 

tindak tutur tidak langsung dinyatakan dengan mengubah fungsi jenis 

kalimat, misalnya untuk menyatakan perintah dapat digunakan dengan 

kalimat berita atau bahkan dengan kalimat tanya.  

3.1.1 Tindak Tutur Langsung 

Tindak tutur langsung adalah tindak tutur yang difungsikan secara 

konvensional. Kalimat berita untuk mengatakan sesuatu, kalimat tanya untuk 
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menanyakan sesuatu, dan kalimat perintah untuk menyuruh, mengajak, 

membujuk, memohon. (Wijana, 1996:30). 

3.1.1.1 Tuturan Berita 

Kalimat berita adalah kalimat yang berfungsi untuk memberitahukan 

sesuatu. Tindak tutur langsung dengan modus kalimat berita dalam penelitian 

ini adalah tindak tutur dalam PJKSKPDKI yang diutarakan secara langsung 

oleh Jokowi yang merupakan tuturan untuk memberikan suatu barita 

mengenai masalah yang dihadapi Jokowi sebagai kepala pemerintahan DKI 

Jakarta. 

Berdasarkan deskripsi tuturan langsung dengan modus tuturan kalimat 

berita tersebut, tuturan langsung dengan menggunakan modus tuturan kalimat 

berita sangat mendominasi dalam strategi yang digunakan Jokowi 

dikarenakan Jokowi sebagai pemimpin lebih sering memberikan berita 

mengenai kabijakanya. Berikut dijelaskan bentuk tuturan Jokowi yang 

menggunakan tuturan langsung dengan modus tuturan kalimat berita. 

(1) “Kalau dari segi manajemen organisasi, siap. Tetapi, saya belum 

memberikan penekanan-penekanan, terutama bidang kesehatan, 

logistik, dan jalur evakuasi. Lokasi evakuasi juga harus tepat. Yang 

penting, moga-moga tidak banjir”. (Kompas/31 Oktober 2012). 

 

TTL : Kalau dari segi manajemen organisasi siap 

PL : Deklaratif 

PNL : 

 Pn selesai dan keluar seusai mengikuti pemaparan 

BPBD 

 Mt bertanya kepada Pn 

 Mt seorang wartawan 

 Pn menjawab 

Maksud TTL : Memberikan sebuah informasi kepada Mt bahwa segi 

manajemennya siap  

Maksud Sub-TTL : Beri  

Tuturan tersebut merupakan tuturan langsung yang menggunakan 

modus kalimat berita. Tuturan pada data di atas bermaksud untuk 

memberikan berita bahwa persiapan menghadapi banjir di DKI Jakarta sudah 

siap. Pn ingin memberitahukan kepada masyarakat bahwa secara umum 



7 

persiapan dalam menghadapi banjir sudah siap, tinggal memberikan 

penekanan pada bidang kesehatan, logistik, dan jalur evakuasi.   

3.1.1.2 Tuturan Tanya 

Tuturan langsung dengan menggunakan modus tuturan kalimat tanya 

pada penelitian ini adalah tuturan Jokowi yang berupa pertanyaan kepada 

masyarakat dan dinas terkait secara langsung yang berkaitan dengan 

permasalahan DKI Jakarta. 

Kalimat tanya digunakan Jokowi untuk bertanya langsung mengenai 

permasalahan yang dihadapi masyarakat. Berikut dijelaskan slah satu bentuk 

tuturan Jokowi yang menggunakan tuturan langsung dengan modus tuturan 

kalimat tanya. 

(2) “Untuk pembangunan total pasar ini, kira-kira apa yang dibutuhkan”. 

(Kompas/25 Oktober 2012). 

 

TTL : Untuk pembangunan total pasar ini, kira-kira apa yang 

dibutuhkan 

PL : Interogatif 

PNL : 

 Pn berkunjung ke pasar 

 Pn berdialog dengan para Mt 

 Mt adalah seorang pedagang  

 Pn bertanya yang dibutuhkan untuk pembangunan 

pasar 

Maksud TTL : Menanyakan bahan yang dibutuhkan 

Maksud Sub-TTL : Tanya  

 

Tuturan pada data tersebut adalah tindak tutur langsung yang 

menggunakan modus kalimat tanya. Tuturan tersebut mengandung maksud 

untuk menanyakan sesuatu seperti yang terkandung dalam pada tuturan 

tersebut. Jokowi (Pn) menanyakan kepada masyarakat penghuni pasar 

mengenai infrastruktur apa saja yang dibutuhkan untuk memperbaiki pasar 

tersebut. 

3.1.1.3 Tuturan Perintah 

Kalimat perintah adalah kalimat yang berfungsi untuk memerintah 

atau menyuruh lawan bicara tentang sesuatu yang terkandung dalam kalimat 

tersebut. Kalimat perintah dalam penelitian ini adalah kalimat yang 
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diutarakan Jokowi yang bertujuan agar melaksanakan apa yang 

diperintahkanya. 

Jokowi menggunakan tuturan tersebut untuk memerintahkan langsung 

kepada masyarakat dan dinas terkait untuk segera melaksanakan perintahnya. 

Berikut dijelaskan slah satu bentuk tuturan Jokowi yang menggunakan 

tuturan langsung dengan modus tuturan kalimat perintah. 

(3) “Setiap perencanaan yang ada, saya lihat lapanganya. Jangan sampai 

membangun MRT (mass rapid transit) secara parsial, harus 

terintegrasi dan terkoneksi dengan permukiman.” (Kompas/30 

Oktober 2012). 

 

TTL : Jangan sampai membangun MRT secara parsial. 

PL : Imperatif 

PNL : 

 Pn berada di Balai Kota 

 Mt bertanya mengenai proyek MRT 

 Mt seorang wartawan 

 Pn menjawab 

Maksud TTL :Melarang pada Mt untuk tidak membangun MRT 

secara parsial 

Maksud Sub-TTL : Larang 

 

Tuturan data tersebut adalah tuturan Jokowi yang menggunakan 

modus kalimat perintah. Perintah yang diutarakan adalah perintah yang 

ditujukan kepada pihak perusahaan yang menangani MRT (mass rapid 

transit) agar mengkaji lebih lanjut pembangunan MRT (mass rapid transit). 

Jangan sampai membangun secara parsial, pembangunan harus terintegrasi 

dengan dan terkoneksi dengan permukiman. 

 

3.1.2 Tindak Tutur Tidak Langsung 

Tindak tutur tidak langsung adalah tindak tutur untuk mmemerintah 

seseorang melakukan sesuatu secara tidak langsung, dengan menggunakan 

modus kalimat berita dan kalimat tanya. Tindak tutur tersebut dimaksudkan 

agar seseorang yang diperintah (Mt) tidak merasa diperintah. 

3.1.2.1 Imperatif Biasa 
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(4) “Kalau orang kaya mau pakai kartu itu juga tidak apa-apa, asal 

tidak malu. (Kompas/27 Oktober 2012). 

 

TTTL : Kalau orang kaya mau pakai kartu itu juga 

tidak apa-apa, asal tidak malu 

PL : Imperatif Suruhan 

PNL : 

 Pn berada di Mabes TNI 

 Mt bertanya tentang peluncuran kartu 

sehat 

 Mt seorang wartawan 

 Pn menjawab 

Maksud TTTL : Menyindir orang kaya yang tidak malu 

menggunakan Kartu Sehat 

Maksud Sub-TTTL : Sindir 

 

Tuturan tersebut maksudnya bukan hanya seperti apa yang 

tersurat pada kata-kata yang digunakan dalam tuturan tersebut. Akan 

tetapi Pn mempunyai maksud yang tersirat di balik tuturan tersebut. 

Tuturan tersebut dimaksudkan untuk menyindir secara halus kepada 

orang kaya yang menggunakan kartu sehat untuk berobat, hal tersebut 

dilakukan Pn agar orang kaya tidak menggunakan kartu sehat agar 

anggaran untuk kesehatan di DKI Jakarta tidak membengkak mengingat 

orang kaya pasti mampu berobat tanpa menggunakan kartu sehat. 

3.1.2.2 Imperatif Permintaan 

 

(5) “Intinya pasar harus bersih, tertata rapi, ada tempat parkirnya, di 

dalamn kondisinya seperti minimarket”. (Kompas/25 Oktober 

2012 dan vod.kompas.com/jokowisidakpasar) 

 

TTTL : Intinya pasar harus bersih 

PL : Imperatif 

PNL : 

 Pn berkunjung ke pasar 

 Pn berdialog dengan para Mt 

 Mt adalah seorang pedagang  
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 Pn bertanya yang dibutuhkan untuk 

pembangunan pasar 

Maksud TTTL : Menyuruh kepada Mt agar pasar 

kondisinya bersih 

Maksud Sub-TTTL : Permintaan 

 

Tuturan pada data tersebut merupakan tuturan berita, akan tetapi 

tuturan tersebut selain berfungsi sebagai tuturan untuk memberitahukan 

informasi, sekaligus berfungsi untuk memerintahkan sesuatu secara 

tidak langsung. Tuturan pada data di atas merupakan tuturan tidak 

langsung dengan menggunakan modus tuturan berita. Tuturan tersebut 

selain berfungsi untuk memberitahukan pasar yang bersih, tertata rapi, 

ada tempat parkir, serta di dalamnya seperti minimarket juga 

bermaksud untuk meminta kepada pihak-pihak yang terkait untuk 

mengelola pasar yang semula kumuh menjadi nyaman seperti yang 

diutarakan Jokowi (Pn). 

3.1.2.3 Imperatif Suruhan 

 

(6) “Soal tarif, misalnya, jika tarifnya Rp 15.000 per orang, 

subsidinya berapa. Berapa tahun bisa seperti itu. Saya perlu 

menanyakan kepada Direksi PT MRT sebab investasinya besar, 

triliunan rupiah”.(Kompas/30 November 2012). 

 

TTTL :Subsidinya berapa. Berapa tahun bisa 

seperti itu 

PL : Imperatif Suruhan 

PNL : 

 Pn berada di Balai Kota 

 Mt bertanya tentang MRT 

 Mt seorang wartawan dan direksi 

terkait 

 Pn menjawab 

Maksud TTTL :Menyuruh kepada Direksi agar 

menjelaskan soal tarif MRT 
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Maksud Sub-KD : Suruh  

 

Tuturan pada data tersebut merupakan tuturan tidak langsung 

dengan modus tuturan tanya yang difungsikan menjadi tuturan perintah. 

Pn menyuruh dengan sangat kepada Direksi agar menjelaskan soal tarif 

MRT. Pn tidak mau MRT berjalan sebentar terus merugi karena biaya 

yang dikeluarkan sangat banyak berjumlah triliunan rupiah.  

 

3.2 Daya Perlokusi PJKSKPDKI 

Penelitian pada bagian ini akan menganalisis berbagai tindak tutur 

yang digunakan PJKSKPDKI. Analisis tindak tutur ini bertujuan untuk 

mengetahui daya perlokusi PJKSKPDKI yaitu daya perlokusi memotivasi, 

kesadaran diri, percaya diri, meyakinkan, menenangkan, mengurangi 

ketegangan, mengapokkan. Bentuk analisis data data perlokusi 

PJKSKPDKI sebagai berikut. 
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3.2.1 Memotivasi  

Daya perlokusi dalam penelitian ini adalah daya untuk 

memotivasi yang diwujudkan Pn agar Mt termotivasi  untuk melakukan 

apa yang dituturkan PJKSKPDKI. PJKSKPDKI yang mempunyai daya 

perlokusi memotivasi merupakan upaya Jokowi untuk memotivasi mitra 

tutur dalam hal ini masyarakat dan dinas terkait mengenai apa yang 

diucapkanya.  

(7) Ini awal menjadikan Jakarta sebagai pusat kebudayaan 

Nusantara, pusat kebudayaan Indonesia dengan tuan rumah 

Betawi”. (Kompas/29 Oktober 2012 dan vod.kompas.com/ 

kirabbudayajakarta). 

 

Daya perlokusi PJKSKPDKI pada data tersebut merupakan daya 

untuk memotivasi kepada masyarakat dan dinas terkait untuk 

mmenjadikan Jakarta sebagai pusat kebudayaan nusantara. 

3.2.2 Kesadaran Diri 

Daya perlokusi dalam penelitian ini yaitu kesadaran diri 

diwujudkan Pn agar Mt melakukan tindakan dengan kesadaran tanpa 

pemaksaan untuk melakukan apa yang dituturkan PJKSKPDKI. 

PJKSKPDKI yang mempunyai daya perlokusi kesadaran diri merupakan 

upaya Jokowi untuk menyadarkan mitra tutur dalam hal ini masyarakat 

dan dinas terkait mengenai apa yang diucapkanya.  

(8) “Yang pertama-tama, kami mau mendapatkan persetujuan dari 

warga dulu, mereka mau atau tidak direlokasi”. (Kompas/22 

Oktober 2012). 

 

Daya perlokusi PJKSKPDKI pada data terebut merupakan daya 

untuk menyadarkan kepada masyarakat dan dinas terkait bahwa Pn akan 

berdialog kepada warga apakah bersedia untuk direlokasi. 

3.2.3 Percaya Diri 

Daya perlokusi percaya diri diwujudkan Pn agar Mt melakukan 

tindakan dengan percaya diri tanpa beban untuk melakukan apa yang 

dituturkan PJKSKPDKI. PJKSKPDKI yang mempunyai daya perlokusi 
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percaya diri merupakan upaya Jokowi untuk memberikan rasa percaya 

diri kepada mitra tutur dalam hal ini masyarakat dan dinas terkait 

mengenai apa yang diucapkanya.  

(9) “Siapa pun bisa memberikan masukan, koreksi, dan itu bagus 

untuk evaluasi kami. Kami lemparkan ini memang untuk 

mendapat tanggapan”.(Kompas Siang/18 Desember 2012). 

 

Daya perlokusi PJKSKPDKI pada data tersebut merupakan daya 

untuk membuat percaya diri kepada masyarakat pembangunan pasar. 

3.2.4 Meyakinkan  

Daya meyakinkan dalam penelitian ini adalah tindak tutur 

PJKSKPDKI yang mempunyai daya untuk membuat yakin apa yang 

diutarakan Jokowi sehingga Mt yang mendengar menjadi yakin.  

(10) “Siang dan malam saya garap KUA dan PPAS agar APBD 2013 

lebih fokus dan efisien. Semua akan dicek. Yang tidak efisien 

dibuat efisien. Yang boros dibuat jadi tidak boros. Nanti akan 

kita potong supaya tidak banyak mata anggaranya”. (Kompas/30 

Oktober 2012). 

 

Daya perlokusi PJKSKPDKI pada data di atas merupakan daya 

untuk meyakinkan kepada masyarakat dan dinas terkait bahwa persiapan 

banjir telah siap.  

3.2.5 Menenangkan  

Daya perlokusi menenangkan diwujudkan Pn agar Mt tenang 

tidak panik mengenai masalah yang dihadapi setelah mendengarkan apa 

yang dituturkan PJKSKPDKI. PJKSKPDKI yang mempunyai daya 

perlokusi menenangkan merupakan upaya Jokowi untuk menenangkan 

mitra tutur dalam hal ini masyarakat dan dinas terkait mengenai apa yang 

diucapkanya.  

(11) Kalau dari segi manajemen organisasi, siap. Tetapi, saya belum 

memberikan penekanan-penekanan, terutama bidang kesehatan, 

logistik, dan jalur evakuasi. Lokasi evakuasi juga harus tepat. 

Yang penting, moga-moga tidak banjir”.(Kompas/31 Oktober 

2012). 
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Daya perlokusi PJKSKPDKI pada data tersebut merupakan daya 

untuk menenangkan kepada masyarakat bahwa persiapan banjir telah 

siap.  

3.2.6 Mengurangi Ketegangan 

Daya perlokusi mengurangi ketegangan diwujudkan Pn agar Mt 

melakukan tidak berselisih dan melakukan apa yang dituturkan 

PJKSKPDKI. PJKSKPDKI yang mempunyai daya perlokusi mengurangi 

ketegangan merupakan upaya Jokowi untuk melerai, untuk mengurangi 

ketegangan mengenai apa yang menjadi masalah di DKI Jakarta.  

(12) “Nilai UMP DKI di atas sedikit, terpaut Rp 50.000 dengan timur 

dan selisih Rp 100.000 dengan barat, kita berada di tengah. 

Tidak mungkin UMP DKI terpaut terlampau tinggi”. 

(Kompas/21 November 2012). 

 

3.2.7 Mengapokkan  

Daya perlokusi mengapokkan diwujudkan Pn agar Mt jera tidak 

melakukan hal yang dituturkan PJKSKPDKI. PJKSKPDKI yang 

mempunyai daya perlokusi mengapokkan merupakan upaya Jokowi 

untuk mengapokkan tidak mengulangi apa yang menjadi larangannya 

yang ditujukan kepada mitra tutur dalam hal ini masyarakat dan dinas 

terkait mengenai apa yang diucapkanya.  

(13) “Kami ke sana, pintunya saja belum dibuka. Ke tempat lain, 

sama. Loketnya belum dibuka, orangnya tidak ada. Semua akan 

dikumpulkan. Biar tahu bagaimana melayani dengan baik. 

(Kompas/24 Oktober 2012). 

 

Daya perlokusi PJKSKPDKI pada data tersebut merupakan daya 

untuk mengapokkan kepada dinas terkait bahwa akan menindak semua 

pejabat yang molor dan tidak tepat waktu. 

Daya perlokusi PJKSKPDKI pada data tersebut merupakan daya 

untuk mengurangi ketegangan kepada buruh dan pengusaha terkait 

penetapan UMP DKI. 
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4. Simpulan dan Saran 

4.1 Simpulan  

Strategi tindak tutur pada PJKSKPDKI dibagi atas tindak tutur 

langsung yang terdiri dari tuturan berita, tuturan tanya, tuturan perintah dan 

tindak tutur tidak langsung yang terdiri dari tuturan yang difungsikan 

imperatif biasa, imperatif permintaan, dan imperatif suruhan.  

Daya perlokusi pada PJKSKPDKI dibedakan menjadi tujuh jenis yaitu 

daya perlokusi yang memberatkan Mt hingga meringankan Mt yakni daya 

perlokusi memotivasi, kesadaran diri, percaya diri, meyakinkan, 

menenangkan, mengurangi ketegangan, dan mengapokkan. 

4.2 Saran  

Akhirnya disarankan agar lebih memahami ilmu pragmatik dalam 

berkomunikasi. Adapun cara yang dilakukan yaitu dengan menggunakan 

pemahaman ilmu pragmatik khususnya perlokusi untuk berkomunikasi 

sesama penutur agar mampu menguasai pembicaraan dan untuk menjaga 

kesopanan antar penutur. 

Penelitian ini mmempunyai kelemahan yaitu data yang diambil masih 

sedikit mengingat PJKSKPDKI sangat banyak dan hampir setiap hari muncul. 

Oleh karena itu peneliti menyarankan kepada peneliti lain , khususnya 

pemerhati bahasa untuk memperdalam penelitian ini dengan teori dan data 

yang baru sebelum melaksanakan penelitian. Banyak data yang diperoleh 

akan memperdalam kajian dalam suatu penelitian, sehingga hasil penelitian 

tersebut dapat menambah pengetahuan pembaca.  
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