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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Setiap manusia dalam berinteraksi tidak lepas dari tindakan saling menilai 

satu sama lain.Penilaian yang diberikan terkadang bersifat obyektif dan rasional, 

namun tidak jarang pula penilaian itu diberikan secara subyektif dan irrasional. 

Banyak faktor yang biasa dijadikan landasan dalam penilaian-penilaian ini, baik itu 

penilaian yang obyektif maupun penilaian yang subyektif. Salah satu yang menjadi 

sangat berpengaruh dalam penilaian yang bersifat subyektif adalah apa yang biasa 

kita kenal dengan istilah Teknik Pencitraan Diri. 

 Oleh karena itu membangun citra diri menjadi penting. Berapapun besarnya 

dana yang harus dikeluarkan, asalkan masih terjangkau, akan dibayar. Citra baik 

selain mahal harganya juga tidak mudah diraih. Secara sederhana, agar dicitrakan 

sebagai pribadi baik, maka harus selalu tampil mantap. Jenis pakaiannya harus 

terpilih dan demikian pula potongannya. Penampilan harus memberi kesan tersendiri. 

Dengan demikian, orang menjadi tertarik dan memberikan kesan positif. 

 Selain itu, untuk meraih citra pribadi baik, orang menempuh lewat berbagai 

cara. Di antaranya misalnya, dengan membubuhkan gelar akademik di depan atau 

belakang namanya. Itulah sebabnya, sekalipun sibuk dan sudah menjadi pejabat, tidak 
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sedikit orang ikut kuliah untuk mendapatkan gelar akademik. Gelar akademik 

dianggap sebagai bagian dari citra diri. 

 Dengan gelar akademik yang dimiliki, maka citra dirinya diharapkan menjadi 

naik dan dikenal luas. Selain itu, dengan citra yang baik itu, akan mendapatkan 

keuntungan dalam berbagai hal, baik dari aspek sosial, poilitik bahkan juga ekonomi. 

Akhirnya citra diri harus dibangun dan dipelihara secara terus menerus. 

 Pembentukan citra yang positif juga tidak hanya penting bagi individu 

melainkan juga penting bagi suatu lembaga atau oraganisasi politik, yang dimana 

dalam pembentukan citra yang positif itu haruslah ada suatu manajemen komunikasi 

yang baik, apabila di dalam dunia perpolitikan, berarti harus ada manajemen 

komunikasi politik yang baik dan harmonis antar berbagai partai politik, baik partai 

koalisi maupun oposisi. Sebagai partai politik yang memiliki kedudukan teratas sudah 

pasti partai politik itu di pandang dan selalu menjadi pusat perhatian baik antar partai 

koalisi, oposisi, dan media. Karena setiap gerak-gerik partai politik yang memiliki 

kedudukan teratas selalu menjadi perhatian dan bahan pembicaraan untuk semua 

khalayak atau para politikus. Dan segala kesalahan sedikit ataupun konflik dari 

tindakan partai yang memiliki kedudukan teratas bisa menjadi buah bibir yang tidak 

enak dan sudah pasti mempengaruhi citra lembaga atau partai politik tersebut. 

 Berkaitan dengan hal ini dapat kita ambil contoh partai politik yang sedang 

hangat di bicarakan, yaitu adalah partai politik Demokrat yang memang saat ini 

menjadi sorotan bagi banyak pengamat politik. 
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 Saat ini manajemen komunikasi public di partai demokrat mengalami masalah 

dan cukup mengundang perhatian masyarakat dan pengamat politik. Banyak 

masyarakat yang sekarang sudah melek politik menganggap partai demokrat sudah 

tidak baik lagi dan berbagai persepsi negative mulai timbul terhadap partai demokrat. 

Hal ini juga secara tidak langsung mempengaruhi segala aktifitas yang dilakukan oleh 

SBY, karena partai demokrat adalah tempat bernaung dan partai politik yang telah 

mengangkat nama baik SBY. Tetapi sekarang justru kesan positif SBY seolah-olah 

terusik oleh adanya berbagai konflik yang ada didalam partai demokrat, baik dari 

internal partai maupun eksternal partai demokrat.  

 Secara teoritis, sebagai partai pemenang kontestan pemilu, maka partai 

Demokrat amat layak dijadikan target atau orientasi politik partai lain sebagai pesaing 

untuk dikalahkan dalam pemilu berikutnya. Dalam konteks persaingan politik itulah 

maka distribusi pengaruh kekuatan politik selanjutnya menentukan sejauhmana 

peluang partai politik lain menempatkan jalan bagi sumber daya kelembagaan 

partainya untuk lebih memberikan peranan signifikan bagi upaya meredusir rezim 

pengaruh dominasi partai demokrat dalam kekuasaan politik nasional. 

 Upaya tersebut kerap dilekatkan pada strategi mempengaruhi kebijakan dan 

proses pengambilan keputusan terkait pada aspek-aspek yang mempengaruhi 

eksistensi kekuasaan baik yang berepisentrum di eksekutif maupun di legislatif. 

Misalnya terkait dengan kebijakan dibidang ekonomi, kebijakan dibidang hukum dan 
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kebijakan-kebijakan lainnya. Termasuk pula adalah memanfaatkan setiap peluang 

terhadap terjadinya konflik politik yang dialami partai Demokrat. 

 Terkait dengan persoalan konflik politik yang dialami partai demokrat saat ini, 

maka dalam perspektif komunikasi politik, dinamika politik yang timbul sebagai 

sebuah konsekwensi diskursus komunikasi dalam berpolitik, akan melahirkan 

terjadinya konflik politik yang mempengaruhi eksistensi kelembagaan partai politik. 

 Dengan terjadinya konflik politik itulah maka peta persaingan dan pengaruh 

distribusi persepsi dan opini publik akan bertalian kelindan dengan ekspektasi partai 

politik secara alamiah yang saling berkompetisi dalam rangka mempengaruhi dan 

menjaring kepercayaan publik untuk target pemilu yang akan datang. 

 Secara garis besar, jika diamati berdasarkan opini publik yang berkembang 

saat ini, maka kecenderungan konflik politik partai demokrat sebenarnya bersumber 

dari dua faktor. 

 Pertama faktor subyektif problem, yakni sumber konflik internal yang 

diproduksi sendiri oleh etika dan perilaku komunikasi kader demokrat. Sumber 

konflik dipicu oleh terjadinya kasus dugaan korupsi mantan Bendahara umum partai, 

Nazaruddin yang bereskalasi pada terbukanya konflik politik antar sesama kader 

partai di internal partai demokrat. 

 Kedua, faktor obyektif problems, yakni faktor yang bersumber dari 

lingkungan di luar partai demokrat yang salah satunya juga di picu oleh upaya KPK 
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membongkar dugaan skandal kolusi dan korupsi kasus wisma Atlet Sea Games yang 

juga melibatkan sejumlah kader partai demokrat. 

 Dengan kata lain konflik politik yang menerpa partai demokrat, sebenarnya 

dibidani sendiri kelahirannya oleh kader partai tersebut. Tidak maksimalnya Ketua 

Umum, Sekjen dan kepala Divisi Komunikasi Publik dalam berkomunikasi kepada 

publik, termasuk membiarkan kadernya merespons opini secara liar telah 

memberikan kesimpulan bahwa sejatinya strategi defensif program dalam komunikasi 

politik tidak mampu dilakukan oleh partai secara konstruktif. 

 Partai demokrat melalui kader yang melempar issue baru bahwa skenario 

menciptakan polarisasi issue tanpa menimbang dan mengukur sejauhmana implikasi 

politik, justru yang terjadi adalah isu bukan semakin terpolarisasi namun semakin 

mengkristal. 

 Kristalisasi issue inilah yang sejatinya justru akan menimbulkan opini baru 

tentang upaya publik terutama yang berasal dari partai politik pesaing demokrat (baik 

yang tergabung dalam koalisi maupun oposisi), termasuk media massa dalam 

mengambil opportunity terhadap masalah yang menimpa partai demokrat. 

 Akibat ketidakefektifan komunikasi publik inilah dinamika persoalan 

kemudian berkembang menjadi konflik, baik antara partai politik lain terhadap partai 

demokrat, maupun konflik pemikiran yang berasal dari kalangan pengamat, 

akademisi dan LSM terhadap partai demokrat sebagai respons atas komunikasi politik 



6 

 

yang dilakukan partai demokrat kepada publik atas berbagai kasus yang 

dialami.(Andi Trinanda, http://trinanda.wordpress.com) 

 Berkaitan dengan hal itu Salah satu kegiatan PR yang sangat penting bagi 

suatu organisasi adalah kegiatan membangun dan mempertahankan citra positif 

melalui pembentukan opini. Opini publik dapat dibentuk melalui pesan‐pesan yang 

disampaikan oleh para petugas PR (Public Relations Officer‐PRO). Pesan-pesan yang 

disampaikan oleh Public Relations Officer dapat mempengaruhi pendapat dan 

perilaku publik (internal dan eksternal) baik pada aspek kognitif, afektif maupun 

konatif. Untuk menunjang penyampaian pesan ini, Public Relations Officer 

melakukan kegiatan media relations yang terencana, teratur dan berkesinambungan. 

 Lalu di mana hubungannya dengan suatu pemerintahan? Dapat kita katakan, 

bahwa melalui PR, pemahaman masyarakat tentang suatu pemerintahan bisa dibentuk 

melalui pemberian informasi yang tepat dengan pesan‐pesan yang tepat pula. Karena 

itu negara adalah organisasi (institusi) yang tidak berdiri sendiri dalam suatu kotak 

hampa sehingga selalu memerlukan dukungan publik. Di sinilah perlu dipahami 

bagaimana teori pesan dan teori menyampaikan pesan yang banyak digeluti oleh 

Public Relations. Oleh karenanya pemahaman masyarakat mengenai suatu 

pemerintahan dan presidennya tidak luput dari kegiatan komunikasi yang dilakukan 

oleh pemerintahan tersebut. 

 Secara sistematis ilmu retorika memang pertama‐tama di kembangkan di 

Yunani. Pembeberan sistematis yang pertama mengenai kepandaian berbicara dalam 
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bahasa Yunani di kenal dengan nama : Techne, Rhetorike, yang berarti Ilmu tentang 

seni berbicara. Dalam sejarah dunia, justru kepandaian berbicara atau berpidato 

merupakan instrumen utama untuk mempengaruhi massa. Bahasa dipergunakan 

untuk meyakinkan orang lain. Dan kemampuan ini umumnya dimiliki oleh tokoh 

penting atau negarawan seperti para Presiden.  

 Pada masa pemerintahan terdahulu keterampilan beretorika juga di tampilkan 

oleh presiden Soekarno dalam berpidato. Sering kali president Soekarno dalam 

berpidato menggunakan akhiran “ken” yang diamana hal tersebut memberikan kesan 

tersendiri atau gaya beretorika beliau yang yang memukau, sehingga selalu di ingat 

oleh masyarakat Indonesia. Selanjutnya adalah presiden Soeharto, Soeharto, mantan 

president Indonesia ini, telah berkuasa sampai 32 tahun. Kenapa Soeharto dapat 

begitu lama memupuk kekuasaannya ? Argumentasi yang sering diberikan merujuk 

kepada strategi politik yang dijalankannya. Semasa memerintah, Soeharto 

menerapkan politik yang berpusat ditangannya secara tunggal. Semua keputusan 

politiknya dan kebijakan yang penting selalu melewati tangannya. Tetapi, disamping 

konsilidasi kekuasaan secara fisik, Soeharto juga aktif melakukan konsilidasi 

kekuasaan pada lvl simbolik. Soeharto juga melakukan kosilidasi dibidang symbol-

symbol. Salah satu wujud dunia simbolik yang dikuasai adalah bahasa. Sebab bahasa 

merupakan dunia simbolik yang paling nyata. Melalui bahasa penguasa menampilkan 

dirinya. Soeharto selalu memproduksi bahasa yang menciptakan crita bahwa bangsa 

Indonesia adalah bangsa yang besar yang menuju kejayaannya. Dimunculkan citra 
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kemajuan Indonesia dibandingkan masa sebelumnya, dan kemajuan dibandingkan 

Negara lain. Pemimpin politik selalu menciptakan bahasa politik melalui retorika 

untuk mendukung politik yang dijalankannya. 

 Selain itu Soeharto juga menggunakan keterampilan retorikanya dalam 

berpidato dalam memaknai peristiwa social politik untuk mengukuhkan 

kekuasaannya. Melalui pidato itu, Soeharto menyampaikan posisi, dukungan, 

prestasi, meminta perhatian, membuat citra diri dan sebagainya.(Eriyanto, 2000: 1-2). 

 Hal ini pula yang dilakukan oleh president Indonesia kita saat ini Bapak 

Susilo Bambang Yudhoyono. Pada awal kemunculannya sebagai calon presiden 

tahun 2004 lalu, SBY langsung menarik perhatian banyak pihak tidak terkecuali 

orang awam yang pada waktu itu yang baru pertama kali melihat sosoknya. bijak dan 

santun namun tangguh langsung terpancar dari dalam dirinya. Dan secara otomatis, 

hal-hal tersebut melekat menjadi citra dirinya sampai sekarang. 

 Tetapi seiring berjalannya waktu, didalam masa pemerintahan SBY kesan-

kesan itu seolah-olah sedikit demi sedikit menjadi hilang, karena pada awal 

pemerintahan, SBY banyak sekali mendapat ujian-ujian yang berat, mulai dari 

persoalan Negara sampai pada peristiwa bencana alam yang melanda Indonesia dan 

saat ini konflik partai Demokrat menjadi salah satu ujian SBY untuk memperbaiki 

citranya. Di situlah president dituntut untuk sigap, tanggap, dan bertanggung jawab 

untuk bisa mengayomi masyarakatnya. 
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 Dalam acara pencanangan program Masterplan Percepatan dan Perluasan 

Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang muncul dan heboh diberitakan 

selama beberapa bulan terakhir ini. Keterlibatan banyak pihak di tataran 

pemerintahan membuat program ini semakin diburu media dan mendapatkan 

perhatian khusus. Selain itu banyak juga para pengamat politik, dan ekonimi yang 

meragukan akan program ini, ada yang menyebutnya sebagai program kertas kosong 

dan lain sebagainya. Hal ini sekarang menjadi faktor yang cukup besar bagi 

pencitraan SBY di mata masyarakat, karena sekali lagi kompetensinya sebagai 

pemimpin negara kembali diuji. 

 Seperti yang ditulis dalam sebuah tulisan internet yang menyatakan bahwa 

bagaimana program MP3EI ini mempengaruhi citra presiden SBY: 

Mimpi pemerintah 25 tahun ke depan adalah memasukkan Indonesia dalam daftar 
12 besar negara dengan kekuatan ekonomi mapan, ditandai dengan pendapatan per 
kapita yang bekisar antara USD12.900 hingga USD16.100. Untuk meraih mimpi 
tersebut, pemerintah telah menyiapkan “kendaraan” yang dikenal dengan nama 
program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 
(MP3EI). 

Menyusul peluncuran MP3EI yang langsung dikomandoi Presiden Susilo Bambang 
Yudhoyono (SBY) dua pekan lalu, pemerintah melengkapi tiga satuan kelompok 
kerja (pokja). Pertama, pokja yang bertugas menghilangkan semua hambatan 
regulasi untuk melancarkan program MP3I.Kedua, pokja yang membereskan 
konektivitas infrastruktur yang ada.Ketiga,pokja yang menangani pemberdayaan 
sumber daya manusia dan penguasaan ilmu pengetahuan. 

Namun “kendaraan” tersebut masih diliputi berbagai kekhawatiran, apakah bisa 
melaju kencang di tengah berbagai soal birokrasi yang kian ruwet, sarana 
infrastruktur yang tak kunjung mulus hingga sumber pembiayaan yang masih 
membuat pemerintah panas dingin bagaimana mewujudkannya? Kita percaya, 
pemerintah pasti punya jurus membuat “kendaraan”tersebut bisa melaju kencang. 

Begitu pula soal peraturan daerah (perda) yang banyak kontradiktif dengan 
keinginan pemerintah pusat. Coba Anda bayangkan,dari 1.481 perda di 245 
kabupaten/kota, sebanyak 72% menjadi penyebab timbulnya ekonomi tinggi. 
Demikian temuan dari Komite Pengawasan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD). 
Persoalannya bagaimana menganulir perda yang bermasalah tersebut? 
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Kabarnya,Kementerian Keuangan sudah mengusulkan ribuan perda untuk 
dibatalkan, tetapi tak satu pun terealisasi.Pasalnya, kewenangan pembatalan 
tersebut sebagaimana diatur dalam UU yang selama ini didelegasikan ke Menteri 
Dalam Negeri beralih kepada Presiden.Masalahnya di mana? Nah, tentu ini salah 
satu soal yang mengancam terwujudnya mimpi bersama kalau tidak segera 
dibabat.angan sampai “kendaraan”MP3EI terganjal oleh perda sehingga mimpi 

menjadi negara mapan hanya tinggal mimpi.( Anonymous, http 

://www.seputarIndonesia.com) 

 berdasarkan hal ini dapat menimbulkan opini publik yang tidak diinginkan 

oleh SBY,tetapi berbagai usaha dilakukan SBY untuk meyakinkan masyarakat 

Indonesia agar memberi tanggapan positif terhadap pencanangan program Percepatan 

Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), termasuk diantaranya adalah 

proses retorika. Retorika adalah metode persuasi terhadap audience yang berbeda-

beda baik kondisi maupun situasi. Maka tidak heran bahwa cara ini masih efektif 

untuk mempengaruhi opini public yang menyimpang. Masyarakat yang mulai 

meragukan kredibilitas SBY sebagai president, mengharuskan SBY kembali 

membentuk opini public agar dapat berpihak pada dirinya, salah satunya dengan 

berpidato. 

 Ada satu hal yang menarik dari SBY yang selalu dilakukan ketika nama 

baiknya terusik, yaitu dengan mempertahankan citra positif dan berusaha 

mengundang simpati. Dalam berpidato, beliau menunjukkan kemampuan retorikanya 

yang selama ini banyak dikagumi orang dan mengantarkannya menerima 

penghargaan dari PublicAffairsAsia sebagai komunikator politik terbaik di kawasan 

Asia Pasifik.( Krisman Purwoko, http://www.republika.co.id) 

 Maka selain melihat dari latar belakang, pentingnya retorika sebagai suatu 

bagian ilmu yang masuk dalam disiplin ilmu komunikasi itulah dalam penelitian ini 
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ingin mengetahui pencitraan yang dilakukan SBY melalui pidatonya dalam Acara 

Peluncuran Masterplan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 

(MP3EI) 

B. Perumusan Masalah 

 Berangkat dari penjelasan yang telah dikemukakan, maka perumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah :  

 “Bagaimana Pencitraan yang dibangun Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 

(SBY) melalui Teks Pidato, Terlebih khusus dengan mengambil contoh pidato 

presiden SBY dalam Sambutan Presiden RI pada Acara Peluncuran Masterplan 

Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025 di 

jakarta convention center, 27 mei 2011 lalu”. 

C. Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian ini adalah: untuk mengetahui Bagaimana Pencitraan yang 

dibangun Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melalui Teks Pidato Terlebih 

khusus dengan mengambil contoh teks pidato presiden SBY dalam Sambutan 

Presiden RI pada Acara Peluncuran Masterplan Percepatan Perluasan Pembangunan 

Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025 di jakarta convention center, 27 mei 2011 

lalu”. 
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D. Manfaat Penelitian 

1) Secara teoritis 

Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan tentang public 

relations dalam keterkaitannya dengan fungsi public relations dalam 

menjalankan tugasnya serta sebagai penerapan teori yang diperoleh di 

perkuliahan dan menambah cakrawala pengetahuan tentang organisasi 

kemasyarakatan. 

2) Secara praktis 

Melalui penelitian ini di harapkan nantinya dapat memberi 

kontribusi pada Kampus Universitas Muhammadiyah Malang, untuk 

mengetahui bagaimana Pencitraan yang dibangun Presiden Susilo 

Bambang Yudhoyono (SBY) melalui Teks Pidato, Terlebih khusus 

pidato presiden SBY dalam Sambutan Presiden RI pada Acara 

Peluncuran Masterplan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi 

Indonesia (MP3EI) 2011-2025 di jakarta convention center, 27 mei 

2011 lalu”. 
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E. Tinjauan Pustaka 

E.1. Komunikasi Politik 

 E.1.1. Komunikasi dalam Aspek Kehidupan Politik 

 Secara sederhana, komunikasi politik (political communication) adalah 

komunikasi yang melibatkan pesan-pesan politik dan aktor-aktor politik, atau 

berkaitan dengan kekuasaan, pemerintahan, dan kebijakan pemerintah. Dengan 

pengertian ini, sebagai sebuah ilmu terapan, komunikasi politik bukanlah hal yang 

baru. Komunikasi politik juga bisa dipahami sebagai komunikasi antara ”yang 

memerintah” dan ”yang diperintah”. 

 Menurut Gabriel Almond (1960): komunikasi politik adalah salah satu fungsi 

yang selalu ada dalam setiap sistem politik. “All of the functions performed in the 

political system, political socialization and recruitment, interest articulation, interest 

aggregation, rule making, rule application, and rule adjudication,are performed by 

means of communication.” (ASM Romli,http://id.shvoong.com) 

 Politik, seperti komunikasi, adalah proses; dan seperti komunikasi, politik 

melibatkan pembicaraan. Ini bukan pembicaraan dalam arti sempit seperti kata yang 

diucapkan, melainkan pembicara pembicara dalam arti yang lebih inklusif, yang 

berate segala cara bertukar symbol kata-kata yang dituliskan dan diucapkan, gambar, 

gerakan, sikapt tubuh, perangai, dan pakaian. Ilmuwan politik Mark Roelofs 

mengatakan dengan cara sederhana, “Politik adalah pembicaraan; atau lebih tepat, 

http://id.shvoong.com/social-sciences/1897611-pengertian-komunikasi-politik/#ixzz1PQG6mlYY
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kegiatan politik („berpolitik‟) adalah berbicara.” Ia menekankan bahwa politik tidak 

hanya pembicaraan, juga tidak semua pembicaraan adalah politik. Akan tetapi, 

“hakikat pengalaman politik, dan bukan hanya kondisi dasarnya, ialah bahwa ia 

adalah kegiatan berkomunikasi antara orang-orang”). 

 Komunikasi meliputi politik. Bila orang mengamati konflik, mereka 

menurukan makna perselisihan melalui komunikasi. Bila orang menyelesaikan 

perselisihan mereka, penyelesaian itu adalah hal-hal yang diamati, diinterpretasikan, 

dan dipertukarkan melalui komunikasi. Dari transaksi yang kita sebut transaksi 

politik itu muncul makna perselisihan social dan penyesuaiannya, dan dalam proses 

itu tercipta konflik-konflik baru. Juga tersusun makna-makna yang terus berubah 

yang diberikan oleh warga Negara kepada gagasan-gagasan abstrak seperti 

demokrasi, kemerdekaan, atau keadilan; kepada lembaga-lembaga utama seperti 

kepresidenan, kongres, dan pengadilan; kepada tokoh-tokoh politik seperti Jimmy 

Carter, Gerald Ford, atau Richard Nixon; kepada bangsa, benderanya, lagu 

kebangsaan, monumen-monumen, pahlawan-pahlawan politik, para bajingan, dan 

orang-orang tolol. 

 Oleh sebab itu. Banyak aspek kehidupan politik dapat dilukiskan sebagai 

komunikasi. Komunikasi politik, yaitu (kegiatan) komunikasi yang dianggap 

komunikasi politik berdasarkan konsekuensi-konsekuensinya (actual maupun 

potensial) yang mengatur perbuatan manusia di dalam kondisi-kondisi 

konflik.(Nimmo, 2004:8-9) 
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 E.1.2. Fungsi Komunikasi Politik sebagai Suprastruktur Dan 

Infrastruktur Negara. 

 Banyak aspek-aspek politik dalam kehidupan berpolitik yang bisa dilukiskan 

sebagai suatu kegiatan komunikasi, Komunikasi politik, yaitu (kegiatan) komunikasi 

yang dianggap komunikasi politik berdasarkan konsekuensi-konsekuensinya (actual 

maupun potensial) yang mengatur perbuatan manusia di dalam kondisi-kondisi 

konflik. Demikian juga dengan fungsi-fungsi didalam komunikasi politik. Agar kita 

lebih memahami komunikasi politik, kita harus tau terlebih dahulu dan memahami 

fungsi-fungsi dalam komunikasi politik. 

 Menurut Sumarno (1993:28) fungsi komunikasi politik dapat dibedakan 

kepada dua bagian. Pertama, fungsi komunikasi politik yang berada pada struktur 

pemerintah (suprastruktur politik) atau disebut pula dengan istilah the governmental 

political sphere, berisikan informasi yang menyangkut kepada seluruh kebijakan yang 

dilaksanakan oleh pemerintah. Isi komunikasi ditujukan kepada upaya untuk 

mewujudkan loyalitas dan integritas nasional untuk mencapai tujuan negara yang 

lebih luas. Kedua, fungsi yang berada pada struktur masyarakat (infrastruktur politik) 

yang disebut pula dengan istilah the socio political sphere, yaitu sebagai agregasi 

kepentingan dan artikulasi kepentingan, dimana kedua fungsi tersebut sebagai proses 

komunikasi yang berlangsung di antara kelompok asosiasi dan proses penyampaian 

atau penyaluran isi komunikasi terhadap pemerintah dari hasil agregasi dan artikulasi 

tersebut. 



16 

 

 Apabila dilihat secara umum, maka fungsi komuniksi politik pada hakekatnya 

sebagai jembatan penghubung antara suprastruktur dan infrastruktur yang bersifat 

interdependensi dalam ruang lingkup negara. Komuniksi ini bersifat timbal balik atau 

dalam pengertian lain saling merespon sehingga mencapai saling pengertian untuk 

memprioritaskan kepentingan rakyat.(Kanguwes,http://kompol.wordpress.com) 

 E.1.3. Pembicaraan dan Aktifitas Politik 

 Bila seperti kata pribahasa, pembicaraan itu murah, barangkali karena terlalu 

banyak pembicaraan. Sudah tentu dalam politik banyak pembicaraan, begitu banyak 

sehingga seolah-olah pembicaraan adalah politik. 

 Jika politik cukup menjangkau setiap kegiatan yang mengatur perbuatan 

manusia sehingga menjamin kelanjutan kegiatan lain, yakni kegiatan nonpolitik (dan 

karena itu pembicaraan politik adalah pembicaraan yang memelihara pembicaraan 

lain), maka kata-kata politik jauh lebih banyak dari pada yang terdaftar dalam kamus 

mana pun. Dalam arti yang lebih luas, “kata-kata” politik menjangkau melewati 

ungkapan yang dikatakan atau dituliskan, kepada gambar, lukisan foto, film (kata 

orang, gambar sama nilainya dengan seribu kata); dan kepada gerak tubuh, eskpresi 

wajah, dan segala cara bertindak (menurut pribahasa, tindakan berbicara lebih 

nyaring dari pada kata-kata). 

Ada pun unsur-unsur yang meliputi pembicaraan politik adalah : 

a. Lambang (symbol) 
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Pembicara politik adalah kegiatan simbolik berarti mengatakan bahwa 

kata-kata atau lambang dalam wacana politik tidak memiliki makna 

intrinsic yang independen dari proses berpikir mereka yang 

menggunakannya. Bahwa berbagai komunikator politik turut 

berdiskusi degan menggunakan kata-kata yang sama untuk 

menunjukan hal-hal yang sama merupakan masalah. Jadi, unsure-

unsur primer dalam pembicaraan (y.i komunikasi) adalah (1) lambang, 

(2) hal yang dilambangkan, dan (3) interpretasi yang menciptakan 

lambang yang bermakna. 

b. Bahasa 

Pada umumnya, jika lambang adalah kata-kata dari pembicaraan 

politik, maka bahasa adalah permainan kata dari wacana itu. Dalam 

sebuah survey linguistic semi popular, Peter Ferb menyamakan 

pembicara dengan permainan, bukan dalam arti perintang waktu 

seperti bergurau dengan kata-kata, teka-teki, atau membuat lelucon, 

melainkan permainan yang serius (lebih menyerupai perang-

perangan). Analogi permainan ini memadai, kata Ferb, karena (1) 

seperti permainan apapun, bahasa memerlukan pemain (2) sebenarnya 

siapa pun yang ada di dekat permainan dapat didesak untuk 

melibatkan diri ke dalam permainan. (3) hadiah, yang nyata dan yang 

abstrak, dipertaruhkan, (4) setiap pemain memiliki gaya permainan 
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yang berbeda, (5) faktor-faktor tertentu dalam permainan tak dapat 

diduga (seperti gerakan pemain atau makna kata-kata), dan (6) untuk 

permainan bahasa ada tata bahasa yang khas bagi setiap komunitas 

bahasa. 

c. Opini public  

Opini public adalah: “kumpulan pendapat orang mengenai hal ihwal 

yang mempengaruhi atau menarik minat komunitas”, “cara singkat 

untuk melukiskan kepercayaan atau keyakinan yang berlaku di 

masyarakat tertentu bahwa hukum-hukum tertentu bermanfaat”, “suatu 

gejala dari proses kelompok, dan opini orang-orang yang oleh 

pemerintah dianggap bijaksana”.(Nimmo, 2004:79-85) 

Proses opini adalah hubungan atau kaitan antara (1) kepercayaan, nilai, 

dan usul yang dikemukakan oleh perseorangan di depan umum dan (2) 

kebijakan yang dibuat oleh pejabat terpilih dalam mengatur perbuatan 

social dalam situasi konflik, yakni dalam politik. Dalam proses itu ada 

tiga tahap: 

1. Konstruksi personal, yaitu tahap dimana individu 

mengamati segala sesuatu, menginterpretasikannyan 

dan menyusun makna objek-objek politik secara pribadi 

dan subjektif. 
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2. Konstruksi social, yaitu tahap menyatakan opini pribadi 

di depan umum. Ada tiga bentuk penyataan ini. (1) 

pemberi dan penerimaan opini pribadi di dalam 

kelompok social yang menghasilkan opini kelompok. 

(2) jika orang mengungkapkan pandangannya bukan 

melalui kelompok terorganisasi melainkan melalui 

kebebasan pribadi yang relative di dalam tempat 

pemberian suara, surat kepada anggota Kongres, 

tanggapan terhadap opini pembuat poll,dsb., maka 

pilihan yang dibuat dalam keadaan tersendiri dan 

terpisah atau satu sama lain ini membentuk opini 

rakyat. (3) Opini massa pada umumnya merupakan 

ungkapan pandangan yang baur dan tak terorganisasi, 

yang sering disimbolkan sebagai budaya, konsesus, dan 

apa yang oleh para politikus dengan fasih disebut 

“opini public” 

3. Konstruksi politik, yaitu tahap yang menghubungkan 

opini public, opini rakyat, dan opini massa dengan 

kegiatan para pejabat public (eksekutif, legislative, dan 

hakim) yang sama-sama bertanggung jawab atas 

pemrakarsa, perumusan, penerimaan, penerapan, 
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penginterpretasian, dan penilaian kebijakan-

kebijakan.(Nimmo, 2004:12) 

 E.1.4. Komunikasi Politik sebagai Suatu Akibat 

 Di dalam sebuah pembicaran sebagai aktifitas politik dapat menimbulkan 

berbagai macam umpan balik ataupun akibat, dari sebuah terjadinya suatu 

pembicaraan politik. Tindakan komunikasi apapun dapat mempunyai akbat yang 

banyak. Tentu saja akibat yang banyak itu wajar dalam komunikasi politik. Seperti 

dengan rumus Lasswell yang tidak dimodifikasi, meninggalkan kesan bahwa akibat 

komunikasi diturunkan dari interaksi antara tiga unsure yang dapat dipisahkan : 

pesan, khalayak, yang diduga akan dipengaruhi, dan pengaruh yang diakibatkannya. 

 Teori klasik Harold D. Lasswel selalu menjadi titik tolak penentuan unsur-

unsur dalam suatu proses komunikasi. Demikian juga dengan komunikasi politik. 

Teori tersebut mengemukakan lima unsur fundamental komunikasi: who 

(komunikator), says what (pesan), to whom (komunikan), in which channel (media), 

with what effect (dampak).Effect atau dampak adalah suatu keniscayaan dalam 

komunikasi. Setiap proses komunikasi memiliki tujuan-tujuan yang Begitu pula 

dengan komunikasi politik. Ditinjau dari bahasanya, komunikasi berasal dari kata 

„common‟ yang artinya „sama‟. Komunikasi bertujuan untuk menyamakan. 

Efektifitas komunikasi dinilai dari seberapa jauh kesamaan antara komunikator dan 

komunikan. Entah itu sama dari tataran pengetahuan atau informasi, sama sikap, 
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hingga sama tindakan atau prilaku. Hal inilah yang dikonsepsikan sebagai dampak 

komunikasi. (Anonymous, http://kind-a-soup.blogspot.com) 

 Selain itu menurut Ball Rokeah dan De Fleur, akibat (efek) Potensial 

komunikasi dapat dikategorikan dalam tiga macam, yaitu ; 

a. Akibat kognitif 

Kita melihat bahwa salah satu fungsi berita politik ialah menyajikan 

informasi yang dibutuhkan orang ketika dihadapkan pada situasi yang 

ambigus. Bila sesuatu terjadi dan orang tidak memilik cukup informasi 

untuk memahaminya, atau memiliki informasi yang saling 

bertentangan mengenai kejadian itu, maka konsekuensi komunikasi 

bisa rangkap dua. Pertama, komunikasi memasok informasi awal yang 

mirip bulletin, yang menciptakan ambiguitas itu. Kedua, komunikasi 

menyajikan informasi yang lebih rinci yang mengurangi dan 

memecahkan ambiguitas itu. Apakah situasi itu ambigus atau tidak, 

komunikasi membantu orang menetapkannya. Seperti argumentasi 

Ball-Rokeach dan DeFleur, media tidak menetapkan bahwa setiap 

orang menginterpretasikan pristiwa dengan seragam; namun “dengan 

mengontrol informasi apa yang disampaikan dan tidak disampaikan, 

dan bagaimana informasi itu disajikan, media dapat memainkan peran 

besar dalam membatasi keanekaragaman interpretasi yang dapat 

dibuat oleh khalayak. Selain menciptakan dan memcahkan ambiguitas 
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dalam pikiran orang, menyajikan bahan mentah bagi interpretasi 

personal, memperluas realitas social dan politik, dan menyusun 

agenda, media juga bermain diatas system kepercayaan orang. 

b. Akibat afektif 

Ada konsesus umum bahwa komunikasi politik lebih cenderung 

diperhitungkan orang dalam menyusun kepercayaan politik ketimbang 

dalam nilai politik mereka. Semakin jelas, misalnya bahwa media 

massa mempengaruhi banyaknya informasi yang dimiliki orang 

tentang politik, sebagian karena akibat kognitif dari media dalam 

sosialisasi pada masa kanak-kanak dan yang didorong oleh hubungan 

kebergantungan. Namun tidak begitu jelas bahwa orang mengandalkan 

media komunikasi sebagai pedoman dalam merumuskan preferensi 

dan nilai. Tiga konsekuensi afektif yang potensial keluar dari 

komunikasi politik ; 

 

1. Pertama, orang bisa menjernihkan, atau 

mengkristalkan, nilai politik melalui komunikasi 

politik. 

2. Kedua, orang bisa memperkuat nilai melalui 

komunikasi pilitik. Riset menunjukan bahwa hal ini 

barangkali merupakan konsekuensi afektif dari 
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komunikasi karena orang secara selektif 

memperhatikan pesan yang cocok dengan 

pandangannya, mempersepsi isi pesan sebagai sesuatu 

yang tidak mengancam, dan mengingat pesan yang 

mengukuhkan penilaian sebelumnya tentang objek 

politik. 

3. Ketiga, komunikasi politik bisa memperkecil nilai yang 

dianut. 

 

c. Akibat partisipasi 

Keterbukaan terhadap komunikasi politik dapat mempengaruhi orang 

agar secara aktif dapat terlibat dalam politik; di pihak lain, komunikasi 

politik bisa menekan partisipasi politik. Apakah aktivasi atau 

deaaktivasi, konsekuensi komunikasi politik bisa primer atau 

sekunder. Akibat primer terjadi “jika orang yang dipengaruhi itu telah 

melibatkan diri secara langsung ke dalam proses komunikasi. 

Partisipasi itu, demikian kata Ball-Rokeach dan DeFleur, diturunkan 

dari serangkaian akibat. Mula-mula media itu menarik perhatian orang 

kepada berbagai tujuan kepada kandidat politik, gerakan wanita, 

gerakan anak sipil, pecinta lingkungan, atau protes anti nuklir. 

(Nimmo, 2000:153-157) 
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 E.1.5. Presiden Sebagai Komunikator Politik Negara 

 Salah satu ciri komunikasi ialah bahwa orang jarang dapat menghindar dari 

keikutsertaan. Hanya dihadiri dan diperhitungkan oleh seorang lain pun hanya 

memiliki nilai pesan. Dalam arti yang paling umum, karena itu, kita semua adalah 

komunikator. Begitu pula siapa pun yang dalam setting politik adalah komunikator 

politik. Meskipun mengakui bahwa setiap orang boleh berkomunikasi untuk menjadi 

komunikator politik. Kita mengetahui bahwa relative sedikit yang berbuat demikian, 

setidak-tidaknya yang melakukannya secara tetap dan sinambung. Mereka yang 

relative sedikit ini tidak hanya bertukar pesan politik mereka; mereka adalah 

pemimpin dalam proses opini. Para komunikator politik ini, di bandingkan dengan 

warga Negara pada umumnya, ditanggapi dengan lebih bersungguh-sungguh bila 

mereka berbicara dan berbuat. Jelas bahwa komunikator atau para komunikator harus 

diidentifikasi dan kedudukan mereka di dalam masyarakat harus ditetapkan. Untuk 

keperluan kita, dapat diidentifikasi tiga kategori, politikus yang bertindak sebagai 

komunikator politik, komunikator professional dalam politik, dan aktivis atau 

komunikator paruh waktu (part-time). 

a. Politikus sebagai komunikator politik 

 Orang yang bercita-cita dan atau memegang jabatan 

pemerintah harus dan memang berkomunikasi tentang politik. Kita 

menamakan calon atau pemegang jabatan politikus ini, tak peduli 

apakah mereka dipilih, ditunjuk, atau pejabat karier, dan tidak 
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mengindahkan apakah jabatan itu eksekutif, legislative, atau yudikatif. 

Pekerjaan mereka adalah aspek utama dari kegiatan ini. Meskipun 

politikus melayani beraneka tujuan dengan berkomunikasi, ada dua 

yang menonjol. Daniel Katz menunjukkan bahwa pemimpin politik 

mengerahkan pengaruhnya ke dua arah : “mempengaruhi alokasi 

ganjaran dan mengubah struktur social yang ada atau mencegah 

perubahan demikian”. Dalam kewenangannya yang pertama politikus 

itu berkomunikasi sebagai wakil kelompok atau langganan; pesan-

pesan politikus itu mengajukan dan atau melindungi tujuan 

kepentingan politik; artinya, komunikator politik mewakili 

kepentingan kelompok. 

b. Professional sebagai komunikator politik 

 Betapapun pentingnya komunikasi bagai keberhasilan, 

politikus menganggap pemerintah, alih-alih komunikasi, sebagai 

sumber nafkahnya. Tidak demikan halnya bagi komunikator politik 

professional yang mencari nafkahnya dengan berkomunikasi, apakah 

di dalam atau diluar politik. Komunikator professional adalah peranan 

social yang relative baru, suatu hasil sampingan dari revolusi 

komunikasi yang sedikitnya mempunyai dua dimensi utama: 

munculnya media massa yang memintasi batas-batas rasial, etnis, 

pekerjaan, wilayah, dan kelas untuk meningkatkan kesadaran identitas 
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nasional; dan perkembangan serta-merta media khusus (seperti 

majalah untuk khalayak khusus, stasiun radio, dsb). Yang menciptakan 

public baru untuk menjadi konsumen informasi dan hiburan. 

c. Aktivis sebagai komunikator politik 

 Unsure dasar dalam jaringan komunikasi politikus adalah 

aparat formal pemerintah; ia menduduki atau bercita-cita menduduki 

suatu posisi dalam jaringan itu. Sebaliknya, komunikator professional 

memainkan perannya baik dalam jaringan media massa maupun media 

khusus atau menghubungkan kantor-kantor pemerintah dengan media 

itu seperti yang dilakukan oleh pejabat informasi public dalam jawatan 

pemerintah. Yang terkait ke dalam jaringan media pemerintah dan 

jaringan media lain ini ialah saluran-saluran organisasi dan 

interpersonal yang menyiarkan sebagian besar informasi tentang 

politik yang diterima oleh warga Negara biasa. Dua type komunikator 

politik utama bertindak sebagai saluran organisasional dan 

interpersonal ini. 

 Pertama, terdapat jurubicara bagi kepentingan yang 

terorganisasi. Pada umumnya orang ini tidak memegang ataupun 

mencita-citakan jabatan pemerintah; dalam hal ini komunikator 

tersebut tidak seperti politikus yang membuat politik menjadi lapangan 

kerjanya. Jurubicara ini biasanya juga bukan professional dalam 
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komunikasi. Namun, ia cukup terlibat baik dalam politik dan 

semiprofessional dalam komunikasi politik. 

Kedua, jaringan interpersonal mancakup komunikator politik utama, 

yakni pemuka pendapat. Sebuah bada penelitian yang besar 

menunjukan keputusan yang bersifat politis (seperti memilih untuk 

calon apa) meminta petunjuk dari orang-orang yang dihormati mereka, 

apakah untuk mengetahui apa yang harus dilakukannya atau untuk 

memperkuat putusan yang telah dibuatnya. Orang yang dimintai 

petunjuk dan informasinya itu adalah “pemuka pendapat”.(Nimmo, 

2004:28-37) 

E.2. Ekonomi yang Lekat dengan Konflik Perpolitikan di Indonesia 

 E.2.1. Krisis dan Teori Ekonomi yang Usang 

 Pada 1956 Prof. Witteveen, ahli ekonomi yang pernah menjabat sebagai 

Direktur Dana Moneter Internasional (IMF) selama 10 tahun, menulis buku kecil 

berjudul Structuur en conjunctuur. dia membedakan antara penyebab krisis ekonomi 

karena overinvestment dan underconsumption. 

 Obatnya relative mudah yaitu prime pumping ala Keynes. Kalau penyebabnya 

overinvestment tidak ada obatnya, kecuali menunggu dengan penuh penderitaan 

sampai titik terendah secara alamiah tercapai, dan ekonomi mulai merangkak lagi dari 

sana. 
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 Karena buku tersebut ditulis pada tahun 1956, teorinya dianggap sudah kuno, 

usang, dan tidak berlaku lagi. Maka pandangannya dianggap lebih-lebih lagi sudah 

ketinggalan zaman, usang, dan Witteven sendiri beserta siapa saja yang 

mempercayainya dianggap sebagai para ekonom masa lalu atau past tense ecnomoist. 

 Bagaimana padangan present tense economist yang sedang ngetop, yaitu Paul 

Krugman ?. Paul Krugman mengatakan, penyebab krisis di Asia semuanya sama, 

yaitu bahwa investor yang kebanyakan bank asing, yang memberikan pinjaman 

jangka pendek, sekaligus ramai-ramai menarik modalnya. Bank-bank Negara 

pengutang tidak dapat menjadikan asetnya ke dalam uang tunai dalam waktu singkat. 

Maka terjadilah krisis perbankan. Uang tunai seadanya ramai-ramai dijadikan dollar, 

sehingga terjadi krisis moneter. 

 Apa implikasi pandangan Paul Krugman ini ? karena investasi di Indonesia 

dibiayai oleh utang luar negeri berjangka pendek dan ditanamkan ke dalam proyek-

proyek jangka panjang, maka ketika ditarik mendadak terjadi krisis. Implicit lagi 

dalam pandangan ini adalah seandainya bagian terbesar investasi dibiayai oleh 

tabungan dalam negeri dan tidak oleh utang luar negeri, atau dengan katalain tidak 

melalui saving investment gap yang keterlaluan, niscaya tidak ada penarikan uang 

mendadak secara besar-besaran. Aneh, yang digambarkan oleh para past tense 

economist dengan sebutan overinvestment sama dengan yang digambarkan oleh 

present time economist, walaupun tidak menggunakan istilah overinvestment.(Gie, 

2006 3-4) 
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 E.2.2. Kemiskinan dan Ekonomi Balon 

 Berita utama Kompas tanggal 20 April 2006 melaporkan pidato presiden 

Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada pembukaan pameran Inacraft 2006. 

Sungguh menarik karena berisi pengakuan bahwa jumlah pengangguran dan 

kemiskinan tidak menurun walaupun ada pertumbuhan ekonomi. 

 Sementara itu masyarakat dibuat tercengang atas melejitnya indeks harga 

saham gabungan (IHSG) dan menguatnya nilai tukar rupiah. Yang dikemukakan SBY 

sangat menggembirakan. Gembira bukan karena masih banyaknya pengangguran dan 

kemiskinan, akan tetapi karena presiden mengenali bahwa hubungan antara apa yang 

dinamakan indicator ekonomi makro dan penderitaan rakyat bisa bertolak belakang. 

Hampir semua ekonom dan lembaga-lembaga internasional selalu mengatakan, 

pertumbuhan ekonomi mesti mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Bahkan 

dihitung secara aksak pertumbuhan ekonomi sekian persen akan mengurangi 

pengangguran sekian persen. 

 Lebih konyol lagi, dihubungkan begitu saja secara eksak bahwa investasi 

sekian persen akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sekian persen. Maka, yang 

dikejar hanyalah pertumbuhan ekonomi tanpa peduli apakah pertumbuhan ekonomi 

itu lebih memperkaya yang sudah kaya dan lebih menyengsarakan yang sudah 

miskin. Sekarang presiden SBY terang-terangan mengatakan bahwa “…lapangan 

kerja baru yang tercipta oleh satu persen pertumbuhan ekonomi masih sangat 

rendah.”(Gie, 2006: 9-10) 
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 E.2.3. Deflasi Ekonomi Makro dan Mikro 

 Banyak pejabat merasa gembira bahwa kita mengalami deflasi, dan 

mengatikannya dengan membaiknya ekonomi kita. Juga disebutkan bahwa keadaan 

ini menunjukan bahwa fundamental ekonomi kita sudah menguat. 

 Angka inflasi atau deflasi, disamping parameter lainnya, seperti nilai tukar 

rupiah, pertumbuhan ekonomi, posisi neraca pembayaran, terutama transaksi berjalan, 

dan sebagainya, lazim dianggap sebagai indikator-indikator ekonomi makro. Kalau 

semuanya baik, para ekonom makro menganggap bahwa fundamental ekonomi baik. 

 Ditinjau dari sudut kebiasaan berpikir seperti ini, dapat dimaklumi kalau 

banyak orang menganggap deflasi adalah hal yang baik. Ini bisa menyesatkan. Pada 

umumnya ekonomi yang sedang mengalami resesi, bahakan depresi, seperti halnya 

tahun 1930, terjadi deflasi. Karena kelebihan kapasitas produksi tinggi dari pada 

permintaan. Maka spiral kelesuan yang diakbatkannya dengan sendirinya juga 

merupakan kelebihan penawaran atas permintaan, sehingga harga-harga turun. 

 Bagaimana dengan Indonesia dewasa ini, yang juga sedang mengalami deflasi 

? Apakah itu hal yang menggembirakan karena hasil pelaksanaan paket IMF 

meningkatkan efisiensi dan produktifitas, ataukah karena daya beli menyusut begitu 

tajam, sehingga permintaan menukik tajam ? 

 Khusus untuk Indonesia dewasa ini, rasanya perlu diperhitungkan bahwa 

inflasi pernah terlampau tinggi; dari Rp 100 meningkat menjadi Rp 170, sekarang 
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turun menjadi Rp 160, dibandingkan dengan ketika masih Rp 100, yang tentunya 

masih tinggi dan menguras daya beli sehingga permintaan menurun tajam. 

 Dalam kaitan ini apakah kita harus bergembira atau bersedih bahwa transaksi 

sudah berjalan positif ? ketika transaksi berjalan negative, volume perdagangan jauh 

lebih tinggi ketimbang sekarang. Mungkinkah karena menyusutnya volume 

perdagangan ini impor turun lebih tajam dari pada ekspor ? Dan harus bergembirakah 

kita dengan volume perdangan yang sangat mengecil ini, karena berjalannya transaksi 

menjadi positif ? 

 Tentang ekonomi makro dan mikro, dapatkah dipisahkan dalam menganalisis 

kesehatan sebuah Negara ? PDB, yang merupakan satuan ekonomi makro adalah 

penjumlahan produksi setiap perusahaan. Kondisi perusahaan bisa dikenali kalau kita 

mengerti ekonomi makro, bahkan ekonomi perusahaan. Kondisi yang sudah keropos 

tidak serta-merta menurunkan produksi perusahaan. Produksi bisa ditumpuk di 

gudang. Gedung-gedung bisa dibangun tanpa ada penghuninya. Angka neraca bisa di 

gelembungkan. Nilai saham di bursa efek bisa direkayasa. Ini semua ekonomi mikro. 

Ekonomi makro hanya terkejut ketika itu semua sudah meledak dan menjadikan 

parameter ekonomi makro menjadi negatif semua 

 Dapatkah seorang ekonom efektif kalau tidak menguasai dua-duanya ? Dapat, 

yaitu dengan membentuk tim. Walaupun demikian tim harus saling mengerti 

bahasanya. Kalau tidak, ketika ekonomi mikro memberi warning dia dianggap orang 

gila. Maka dalam deflasi, seperti diuraikan tadi, kok rasanya perlu didalami kondisi 
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mikronya, apakah itu hal yang menggembirakan atau menyedihkan, walaupun deflasi 

adalah satuan ekonomi makro.(Gie, 2006: 15-19) 

E.3. Citra dalam Komunikasi Politik 

 E.3.1. Citra dan Komunikasi Politik 

 Ketika kegiatan komunikasi politik terjadi, baik dalam pembicaran antara 

individu satu dengan individu yang lain atau pun dalam berpidato, hal-hal tersebut 

pasti memiliki kesan-kesan tersendiri bagi para pendengar atau lawan yang di ajak 

dalam suatu pembicaran politik. Banyak unsure-unsur yang terkandung dalam 

mempengaruhi kesan/citra yang di timbulkan dalam komunikasi politik. Agar kita 

bisa lebih memami apa yang di maksud dengan kesan-kesan/citra dalam komunikasi 

politik, maka kita harus memahami apa yang dimaksud dengan kesan-kesan/citra itu 

sendiri. 

 Menurut Bill Canton, citra adalah “image is the impression, the feeling, the 

conception wich the public has of company, a concioussly created impression of an 

object, person of organization”. Citra adalah kesan, perasaan, gambaran, dari public 

terhadap perusahaan atau organisasi; kesan sengaja diciptakan dari suatu objek, 

orang, atau organisasi.(Soemirat dan Ardianto. 2002: 111-112) 

 Sedangkan menurut katz “citra adalah cara bagaimana pihak lain 

memandang sebuah perusahaan, seseorang, suatu komite atau suatu aktifitas”. 

Sementara menurut Jalaluddin Rahmat : “citra adalah gambaran subjektif mengenai 
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realitas, yang dapat membantu seseorang dalam menyesuaikan diri dengan realitas 

kongkret dalam pengalaman seseorang”. 

 Citra adalah hasil gabungan dari semua kesan yang didapat dari pesan 

(symbol) yang di produksi secara konsisten oleh perusahaan/organisasi, baik itu 

dengan cara melihat nama, mengamati perilakunya atau membaca suatu aktivitas atau 

melihat bukti material lainnya.(Saleh, 2010:85) 

 Citra terbentuk berdasarkan pengetahuan dan informasi-informasi yang 

diterima seseorang. Komunikasi tidak secara langsung menimbulkan perilaku 

tertentu, tetapi cenderung mempengaruhi cara kita mengorganisasikan citra kita 

tentang lingkungan. J. Baudrillard menjelaskan empat fase citra. Pertama, 

representasi dimana citra merupakan cermin suatu realitas. Kedua, ideologi di mana 

citra menyembunyikan dan memberi gambar yang salah akan realitas. Ketiga, citra 

menyembunyikan bahwa tidak ada realitas, lalu citra bermain menjadi 

penampakannya. Keempat, citra tidak ada hubungan sama sekali dengan realitas 

apapun, ia hanya menjadi yang menyerupai dengan dirinya.( Haryatmoko, 2007:32) 

 E.3.2. Faktor Pembentukan Citra 

 Pembentukan citra dalam berbagai hal, baik itu lembaga social, perusahaan, 

dan lembaga perpolitikan meliputi beberapa unsure yaitu adalah citra dalam Identitas 

fisik, Identitas non fisik, Kualitas hasil, dan Aktivitas dan pola hubungan. Berikut 

adalah penjelasannya : 
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Identitas fisik, melalui beberapa bentuk : 

Visual : nama, by line, logo, teks (akronim)/pilihan font, 

warna, sosok gedung, lobi kantor. 

Audio : misalnya jingle, yaitu pengenalan sebuah 

produk/perusahaan melalui lagu maupun instrument yang dapat 

mengingatkan pada karakteristik produk. 

Media komunikasi : company profile, brosure, leaflet, iklan, 

laporan tahunan, pemberitaan media, media partner. 

Identitas non fisik : 

Sejarah, filosofi, kepercayaan, nilai-nilai, budaya/kultur. 

Manajemen organisasi : 

visi, misi, system, kebijakan, aturan, alur-prosedur, teknologi, 

SDM, strategi organisasi, job design, reward system, system 

pelayanan, positioning produk. 

 

Kualitas hasil :  

Mutu produk dan pelayanan. 

Aktivitas dan pola hubungan : 

Hubungan organisasi dengan public, respon tanggung jawab 

social dan mentalitas/perilaku individu SDM organisasi, 
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kualitas komunikasi, pengalaman pelanggan (testimony), 

jaringan komunikasi/bisnis/organisasi. 

 E.3.3. Macam/ JenisCitra, Menurut Frank Jefkin 

 Dalam pembentukan citra tidaklah monoton, melainkan ada berbagai macam 

bentuk dan jenis-jenis citra, untuk lebih jelas nya macam dan jenis-jenis citra adalah 

sebagai berikut : 

Citra Cermin (Mirror Image) 

Kesan yang diyakini oleh perusahaan-para pimpinan terhadap 

organisasinya secara sepihak tanpa mengacuhkan kesan dari 

luar. Cenderung selalu merasa dalam posisi baik padahal jauh 

dari kenyataan, khususnya setelah dilakukan studi. 

Citra Kini (Current Image) 

Kesan yang diperoleh dari orang lain tentang 

perusahaan/organisasi atau peri hal lain yang berkaitan dengan 

produknya. 

Kesan yang senyatanya terjadi terhadap perusahaan 

berdasarkan kesan dari public eksternalnya. 

Citra Keinginan (Wish Image) 

Kesan yang memang diharapkan terjadi oleh perusahaan, atau 

seperti apa yang diinginkan dan dicapai oleh pihak manajemen 

terhadap lembaga/perusahaan, atau produk yang ditampilkan 
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tersebut lebih dikenal (good awareness), menyenangkan, dan 

diterima dengan kesan yang selalu positif diberikan (take and 

give) oleh publicnya. 

Citra Perusahaan (Corporate Image) 

Kesan yang berkaitan dengan sosok perusahaan sebagai tujuan 

utamanya sehingga bisa diterima oleh publicnya, mis : tentang 

sejarahnya, kualitas pelayanan, keberhasilan, tanggung jawab 

social (social care). 

Citra Serbaneka (Multiple Image) 

Kesan yang berkaitan dengan gejala aspek untuk lebih 

mengenalkan (awareness) terhadap identitas perusahaan. 

Seperti : atribut logo, brand‟s name, seragam (uniform) para 

front liner, sosok gedung, dekorasi lobby kantor, penampilan 

para profesionalnya. 

Citra Penampilan (Performance Image) 

Kesan yang lebih ditujukan kepada subjeknya, bagaimana 

kinerja/penampilan diri (performance image) para professional 

perusahaan/organisasi yang serba menyenangkan dan selalu 

baik. (Saleh, 2010:86-87) 
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 E.3.4. Proses Terbentuknya Citra/Reputasi 

 Citra adalah kesan yang diperoleh seseorang berdasarkan pengetahuan dan 

pengetiannya tentang fakta-fakta atau kenyataan. Untuk mengetahui citra seseorang 

terhadap objek dapat diketahui dari sikapnya terhadap objek tersebut. Solomon dalam 

Rakhmat menyatakan semua sikap bersumber pada organisasi kognitif-pada 

informasi dan pengetahuan yang kita miliki. Tidak akan ada teori dan sikap atau aksi 

sosial yang tidak didasarkan pada penyelidikan tentang dasar-dasar kognitif. Efek 

kognitif dari komunikasi sangat mempengaruhi proses pemebntukan citra seseorang. 

Citra terbentuk berdasarkan pengetahuan dan informasi-informasi yang diterima 

seseorang. Komunikasi tidak secara langsung menimbulkan perilaku tertentu, tetapi 

cenderung mempengaruhi cara kita mengorganisasikan citra kita tentang lingkungan. 

 Proses pembentukan citra dalam struktur kognitif yang sesuai dengan 

pengertian sistem komunikasi dijelaskan oleh John S. Nimpoeno, dalam laporan 

penelitian tentang tingkah laku konsumen, seperti yang dikutip Danasaputra sebagai 

berikut :  

Model Pembentukan Citra 

Pengalaman mengenai stimulus 

 

     Kognisi 

Stimulus                 Respon 

Rangsang      Persepsi                Sikap   Perilaku 

 

     Motivasi 

Sumber: Soleh dan Elvinaro (2007) “Dasar-dasar Public Relation” 
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Model pembentukan citra ini menunjukkan bagaimana stimulus yang berasal 

dari luar diorganisasikan dan mempengaruhi respons. Stimulus (rangsang) yang 

diberikan pada individu dapat diterima atau ditolak.(Soleh, 2004 : 114-115) 

E.4. Retorika sebagai Salah Satu Unsur Terpenting Perpolitikan 

 E.4.1. Sejarah Retorika 

 Objek studi retorika suatu kehidupan manusia. Kefasihan bicara mungkin 

pertama kali dipertunjukan dalam upacara adat, kematian, perkawinan, dan 

sebagainya. Pidato disampaikan oleh orang yang mempunyai status tinggi. Dalam 

perkembangan peradaban pidato melingkupi bidang yang lebih luas. “sejarah 

manusia”, kata lewis Copeland dalam kata pengantar bukunya tentang pidato tokoh-

tokoh besar dalam sejarah, “terutama sekali adalah catatan peristiwa penting yang 

dramatis, yang seringkali disebabkan oleh pidato-pidato besar. Sejak Yunani dan 

Roma sampai zaman kita sekarang, kepandaian pidato dan kenegarawan selalu 

berkaitan. 

 Uraian sistematis retorika yang pertama diletakkan oleh seorang Syracuse. 

Sebuah koloni Yunani di pulau Sicilia. Bertahun-tahun koloni itu diperintah para 

tiran. Tiran, dimana pun dan pada zaman apapun, senang menggusur tanah rakyat. 

Kira-kra tahun 465 SM, rakyat melancarkan revolusi. Dictator ditumbangkan dan 

demokrasi ditegakkan. Pemerintah mengembalikan lagi tanah rakyat kepada 

pemiliknya yang sah. 
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 Di sinilah terjadi kemusykilan terjadi. Untuk mengambil haknya, pemilik 

tanah harus sanggup meyakinkan dewan juri di pengadilan. Waktu itu, tidak ada 

pengacara dan tidak ada sertifikat tanah. Setiap orang harus meyakinkan mahkamah 

dengan pembicaraan saja. Sering orang tidak berhasil memperoleh kembali tanahnya, 

hanya karena ia tidak pandai bicara. 

 Untuk membantu orang memenangkan haknya di pegadilan, Corax menulis 

makalah retorikanya, yang diberi nama Techne Logon (seni kata-kata). Walaupun 

makalah ini  sudah tidak ada, dari para penulis se zaman, kita mengetahui bahwa 

dalam makalah itu ia berbicara tentang “teknik kemungkinan”. Bila kita tidak dapat 

memastikan sesuatu, mulailah dari kemungkinan umum. 

 Disamping teknik kemungkinan, Corax meletakkan dasar-dasar organisasi 

pesan. Ia membagi pidato pada lima bagian : pembukaan, uraian, argument, 

penjelasan tambahan, dan kesimpulan. Dari sini, para ahli retorika kelak 

mengembangkan organisasi pidato. 

 Aristoteles, murid Plato yang paling cerdas melanjutkan kajian retorika 

ilmiah. Ia menulis tiga jilid buku yang berjudul De Arte Rhetorica. Dari Aristoteles 

dan ahli retorika klasik, kita memperoleh lima tahap penyusunan pidato : terkenal 

sebagai Lima Hukum Retorika (The Five Canons of Rhetoric). 

 Inventio (penemuan). Pada tahap ini, pembicara menggali topic dan meneliti 

khalayak yang mengetahui metode persuasi yang paling tepat. Bagi Aristoteles 

retorika tidak lain dari pada “kemampuan untuk menentukan, dalam kejadian tertentu 
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dan situasi tertentu, metode persuasi yang ada”. Dalam tahap ini juga, pembicara 

merumuskan tujuan dan mengumpulkan bahan (argument) yang sesuai dengan 

kebutuhan khalayak. 

 Aristoteles menyebut tiga cara untuk mempengaruhi manusia. Pertama, anda 

harus sanggup menunjukan kepada khalayak bahwa anda memiliki pengetahuan yang 

luas, kepribadian yang terpercaya, dan status yang terhormat (ethos). Kedua, anda 

harus menyentuh hati khalayak : perasaan, emosi, harapan, kebencian, dan kasih 

sayang mereka (pathos). Ketiga, anda meyakinkan khalayak dengan mengajukan 

bukti atau yang kelihatan sebagai bukti. Disini anda mendekati khalayak lewat 

otaknya (logos). Disamping ethos, pathos, dan logos, Aristoteles menyebutkan dua 

cara lagi yang efektif untuk mempengaruhi pendengar : entimem dan contoh. 

Entimem (bahasa Yunani: “en” didalam dan “thymos” pikiran) adalah sejenis 

silogisme yang tidak lengkap, tidak untuk menghasilkan pembuktian ilmiah, tetapi 

untuk menimbulkan keyakinan. Di samping entimem, contoh adalah cara lainnya. 

Dengan mengemukakan beberapa contoh, secara induktif anda membuat kesimpulan 

umum. 

 Disposition (penyusunan). Pada tahap ini, pembicara menyusun pidato atau 

mengorganisasikan pesan. Aristoteles menyebutnya taxis, yang berarti pembagian. 

Pesan harus dibagi ke dalam beberapa bagian yang berkaitan secara logis. Susunan 

berikut ini mengikuti kebiasaan manusia: pengantar, pernyataan, argument, dan 
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epilog. Menurut Aristoteles, pengantar berfungsi menarik perhatian, menumbuhkan 

kredibilitas (ethos), dan menjelaskan tujuan. 

 Elocution (gaya). Pada tahap ini, pembicara memilih kata-kata dan 

menggunakan bahasa yang tepat untuk “mengemas” pesannya. 

 Memoria ( memori). Pada tahap ini, pembicara harus mengingat apa yang 

ingin disampaikannya, dengan mengatur bahan-bahan pembicaraannya. 

 Pronuntiatio (penyampaian). Pada tahap ini, pembicara menyampaikan 

pesannya secara lisan. Disini, acting sangat berperan. Demos thenes menyebutnya 

hypocrisies (boleh jadi dari sini muncul kata hipokrit). Pembicara harus 

memperhatikan olah suara (vocis) dan gerakan-gerakan anggota badan (gestus 

moderatio cum venustate). (Rachmat, 2009:2-8) 

 E.4.2. Retorika sebagai Senjata Politik 

 Setiap orang berkomunikasi pasti memiliki tujuan-tujuan tertentu, dalam hal 

ini termasuk juga berkomunikasi didalam dunia politik. Ada orang yang mempersuasi 

kawan atau lawan demi kepentingan dirinya pribadi, atau pun untuk kepentingan-

kepentingan yang jangkauannya lebih besar lagi, seperti halnya para pemuka politik 

ataupun pejabat Negara dalam berpidato, banyak sekali unsur-unsur tujuan dalam 

berpidato, mulai dari untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat, menarik 

simpatik masyarakat, memenuhi kepentingan partai sampai pada kepentingan Negara. 

Banyak cara dalam mempengaruhi masyarakat, salah satu nya adalah dengan 

retorika., dengan memiliki kemampuan untuk ber–retorika yang baik, kita bisa 
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membangkitkan semangat masyarakat. Untuk lebih jelas agar bisa memahami apa 

yang dimaksud dengan retorika. Sebaiknya kita memahami dulu pengertian retorika. 

 Tulisan Aristoteles tentang retorika ini adalah suatu kesimpulan dan analisa 

yang ia ketahui tentang retorika. Di dalam tulisannya dikemukakan pula tentang 

emosi manusia yang sangat bervariasi dan dengan cara bagaimana seorang orator bisa 

mempengaruhi mereka. Aristoteles mengatakan bahwa retorika adalah seni yang 

mempunyai nilai-nilai tertentu. Alasan di atas dikemukakan karena antara lain, 

kebernaran dan keadan pada dasarnya mempunyai kekuatan dan kekuasaan dalam 

masyarakat. 

Alasannya antara lain :  

1. Pengetahuan yang mendalam tentang retorika dan latihan-latihan yang 

dilakukan bisa mencegah retorika digunakan sebagai alat penipuan. 

2. Retorika sangat berguna sebagai sarana untuk menyampaikan 

instruksi. 

3. Retorika sama halnya dengan dialetik yang dapat memaksa orang 

untuk berpikir dan mengajukan pertanyaan. 

 Socrates seorang filsuf sebelum Aristoteles mengatakan bahwa meskipun 

orator memiliki banyak sekali informasi tentang ilmu pengetahuan baik yang bersifat 

khusus maupun pengetahuan yang umum atau kejadian sehari-hari di sekililingnya, ia 
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tak dapat mempengaruhi audience dengan pengetahuan yang ia miliki tanpa memiliki 

ilmu retorika. Alasan ini dikemukakan karena masyarakat sangat heterogin. 

 Di dalam retorika memilik tokoh-tokoh seperti plato, Aristoteles, Isocrates, 

Ciceri dan Quintilian amat tertarik pada hal-hal seperti : “Forensic, epideictic and 

deliberative”. 

Forensic adalah : retorika yang disampingkan di ruang pengendalian dengan daya 

tarik tertentu dimana seseorang sangat tergantung pada kejadian yang telah lalu. 

Epideictic adalah : suatu upacara dimana si pembicara mengumpulkan materi dari 

kejadian-kejadian sekarang, atau yang berhubungan dengan kejadian sehari-hari. 

Deliberative adalah : retorika yang berhubungan dengan politik di mana materi yang 

dikemukakan berhubungan dengan kejadian yang akan datang. 

 Retorika klasik ini dengan jelas sekali melukiskan ketertarikannya pada 

“grammar, logic and poetic”. 

Ketiga hal di atas merupakan strategi dan seni persuasi. 

 Aristoteles mendasarkan retorikanya pada hal-hal : 

1. Rhetoric is a functional art. 

2. Rhetoric can be tought. 

3. Rhetoric theory is based on the doctrin of the mean. 

4. Rhetoric is the method of giving effectiveness to truth. 

 Rhetoric is a functional art, berarti bahwa retorika berfungsi sebagai seni. 
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 Rhetoric can be tought, Aristoteles dalam hal ini percaya bahwa retorika 

terdiri dari materi yang akan disampaikan secara sistimatis, dan hal ini mungkin 

sekali untuk dipelajarin dan digunakan, terutama untuk meningkatkan kemampuan 

berbicara di depan umum. 

 Rhetorical theory is based on the doctrin of the mean, berarti bahwa teori 

retorika adalah dasar doktrin dari suatu tujuan yang akan dicapai. 

Rhetoric is the method of giving effectiveness to truth, dengan terus terang dalam hal 

ini Aristoteles memberi gambaran bahwa yang terutama sekali harus diperhatikan 

dalam bidang politik adalah cara-cara persuasi yang masuk akal (logis) dan 

menggunakan berbagai macam cara untuk melihat bahwa truth will out “(kebenaran 

akan terbukti)”. 

 Retorika bisa berkembang dengan baik di Negara yang menganut demokrasi 

langsung. Masyarakat pada waktu itu memungkinkan untuk menganut demokrasi 

langsung, sehingga retorika dapat berkembang. Rakyat pada Negara yang demikian 

menerima hal-hal yang disodorkan oleh tokoh-tokoh masyarakat dan agama serta 

para orator terkenal. Karena retorika sangat terpengaruh keadaan jaman, maka 

perkembangan retorika sejalan dengan perkembangan jaman. Sehingga kegunaan 

retorika pun bisa dibagi menjadi beberapa yaitu :  

1. Retorika demi kebenaran/kemenangan. 

2. Retorika demi kekuasaan. 

3. Retorika sebagai alat persuasi. 
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1. Retorika Demi Kebenaran/Kemenangan 

 Retorika ini hanya mencari kebenaran yang dikemukakan demi 

kemenangan seseorang atau golongan di dalam masyarakat. Retorika 

demi kemenangan ini tidak jauh berbeda dengan retorika demi kekuasaan. 

Karena siapa yang menang dialah yang berkuasa. 

2. Retorika Demi Kekuasaan 

 Retorika demi kekuasaan diucapkan untuk mencapai kemenangan 

seseorang atau kelompok. 

3. Retorika Sebagai Alat Persuasi 

Retorika dikatakan sebagai alat persuasi, karena bisa digunakan untuk 

mempengaruhi manusia. Walaupun sebenarnya dengan retorika manusia 

baru sampai pada tingkat tahu dan mengerti persoalan.(Sunarjo, 1983 : 

49-55) 

 Menurut ada tidaknya persiapan, sesuai dengan cara yang yang dilakukan 

waktu persiapan, dapat dikemukakan empat macam pidato: impromptu, manuskrip, 

memoriter, dan ekstempore. 

a. Impromptu. Bila anda menghadiri pesta dan tiba-tiba dipanggil untuk 

menyampaikan pidato, pidato yang anda lakukan disebut impromptu. 

Bagi juru pidato yang berpengalaman, impromptu memiliki beberapa 

keuntungan: (1) impromptu lebih dapat mengungkapkan perasaan 
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pembicara yang sebenarnya, karena pembicara tidak memikirkan lebih 

dulu pendapat yang disampaikannya, (2) gagasan dan pendapatnya 

datang secara spontan, sehingga tampak segar dan hidup, (3) 

impromptu memungkinkan anda terus berpikir. Kerugiannya dapat 

melenyapkan keuntungan-keuntungan di atas, lebih-lebih bagi 

pembicara yang masih “hijau”: (1) impromptu dapat menimbulkan 

kesimpulan mentah, karena dasar pengetahuan yang tidak memadai, 

(2) impromptu mengakibatkan penyampaian yang tersendat-sendat dan 

tidak lancar, (3) gagasan yang disampaikan bisa “acak-acakan” dan 

ngawur, (4) karena tiadanya persiapan, kemungkinan “demam 

panggung” besar sekali. 

b. Manuskrip. Ini disebut juga pidato dengan naskah. Juru pidato 

membacakan pidato dari awal sampai akhir. Disini tidak berlaku 

istilah “menyampaikan pidato”, tetapi “membacakan pidato”. 

Manuskrip diperlukan oleh tokoh nasional, sebab kesalahan kata saja 

dapat menimbulkan kekacauan dan berakibat jelek bagi pembicara. 

Manuskrip juga dilakukan oleh ilmuwan yang melaporkan hasil 

penelitiannya dalam pertemuan ilmiah. Pidato manuskrip tentu saja 

bukan pidato yang baik walaupun memilik keuntungan-keuntungan 

sebagai berikut : (1) kata-kata dapat dipilih sebaik-baiknya sehingga 

dapat menyampaikan arti yang tepat dan pernyataan yang gamblang, 
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(2) pernyataan dapat dihemat, karena manuskrip dapat disusun 

kembali, (3) kefasihan bicara dapat dicapai, karena kata-kata sudah 

disiapkan, (4) hal-hal yang ngawur atau menyimpang dapat dihindari, 

(5) manuskrip dapat diterbitkan atau diperbanyak. Ditinjau dari proses 

komunikasi kerugiannya cukup berat : (1) komunikasi pendengar akan 

berkurang karena pembicara tidak berbicara langsung kepada mereka, 

(2) pembicara tidak dapat melihat pendengar dengan baik, sehingga 

akan kehilangan gerak dan bersifat kaku, (3) umpan balik dari 

pendengar tidak dapat mengubah, memperpendek atau 

memperpanjang pesan, (4) pembuatnya lebih lama dan sekedar 

menyiapkan garis-garis besarnya (outline) saja. 

c. Memoriter, pesan pidato ditulis kemudian diingat kata demi kata. 

Seperti manuskrip, memoriter memungkinkan ungkapan yang tepat, 

organisasi yang berencana. Pemilihan bahasa yang teliti, gerak dan 

isyarat yang diintegrasikan dengan uraian. Tetapi karena pesan sudah 

tetap, maka tidak terjalin saling berhubungan antara pesan dengan 

pendengar, kurang langsung, memerlukan banyak waktu dalam 

persiapan, kurang spontan, perhatian teralih dari kata-kata kepada 

usaha mengingat-ingat. Bahaya terbesar timbul bila satu kata atau 

lebih hilang dari ingatan. Seperti penulisan manuskrip, maka naskah 

memoriter pun harus ditulis dengan gaya ucapan. 
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d. Ekstempore. Eksetmpore adalah jenis pidato yang paling baik dan 

paling sering dilakukan oleh juru pidato yang mahir. Pidato sudah di 

persiapkan sebelumnya berupa outline (garis besar) dan pokok-pokok 

penunjang pembahasan (supporting points). Tetapi pembicara tidak 

berusaha untuk mengatur gagasan yang ada dalam pikiran kita. 

Keuntungan ekstempore ialah komunikasi pendengar dengan 

pembicara lebih baik karena pembicara berbicara langsung kepada 

khalayak, pesan dapat fleksibel untuk diubah sesuai dengan kebutuhan 

dan penyajaian lebih spontan. Bagi pembicara yang ahli bila dibuat 

terburu-buru, pemilihan bahasa yang jelek, kefasihan yang terhambat 

karena kesukaran memilih kata dengan segera, kemungkinan 

menyimpang dari outline, dan tentu saja tidak dapat dijadikan bahan 

penerbitan. Beberapa kekurangan kontpempore yang disebut 

sebenarnya mudah dapat diatasi melalui latihan-latihan yang intensif.  

(Rachmat, 2009:17-19) 

 E.4.3. Retorika Dalam Komunikasi Politik 

 Menurut Deddy Mulyana (2005: 149), gaya komunikasi efektif merupakan 

perpaduan antara sisi-sisi positif komunikasi konteks tinggi dan komunikasi konteks 

rendah yang ditandai dengan ketulusan, kejernihan, keterbukaan, keterusterangan, 

kesederhanaan, dan kesantunan dalam berbicara. 
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 Salah satu hal yang memiliki hubungan erat dengan definisi retorika adalah 

terministic screen. dikembangkan oleh seorang ahli bidang retorika dari Amerika 

Serikat, Kenneth Burke. Inti dari terministic screen adalah bahwa dalam komunikasi, 

manusia cenderung memilih kata-kata tertentu untuk mencapai tujuannya. Pemilihan 

kata-kata itu bersifat strategis. Dengan demikian, kata yang diungkapkan, simbol 

yang diberikan, dan intonasi pembicaraan, tidaklah semata-mata sebagai ekspresi 

pribadi atau cara berkomunikasi, tetapi dipakai secara sengaja untuk maksud tertentu. 

Dalam hal ini menrut Bruke, terministic screen merupakan kata atau istilah yang 

tidak hanya memfokuskan perhatian khalayak pada masalah tertentu, tetapi juga 

membatasi persepsi mereka dan mengarahkannya pada cara berpikir dan keyakinan 

tertentu.(Eriyanto, 2000: 5). 

E.5. Pidato Dalam Perspektif Teori Retorika Aristoteles dan Perkembangan 

Hingga Modern 

 Teori retorika berpusat pada pemikiran mengenai retorika, yang disebut 

Aristoteles sebagai alat persuasi yang tersedia. Maksudnya, seorang pembicara yang 

tertarik untuk membujuk khalayknya harus mempertimbangkan tiga bukti retoris: 

logika (logos), emosi (pathos) dan etika/kredibilitas (ethos). Khalayak merupakan 

kunci dari persuasi yang efektif, dan silogisme retoris, yang memandang khalayak 

untuk menemukan sendiri potongan-potongan yang hilang dari suatu pidato, 

digunakan dalam persuasi. Sehingga, dapat diambil kesimpulan bahwa teori retorika 
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adalah teori yang yang memberikan petunjuk untuk menyusun sebuah presentasi atau 

pidato persuasive yang efektif dengan menggunakan alat-alat persuasi yang tersedia. 

 

Asumsi-asumsi Retorika 

1. Pembicara yang efektif harus mempertimbangkan khlayak mereka. 

Asumsi ini menekankan bahwa hubungan antara pembicara – khlayak 

harus dipertimbangkan. Para pembicara tidak boleh menyusun atau 

menyampaikan pidato mereka tanpa mempertimbangkan khalayaknya, 

tetapi mereka harus berpusat pada khalayak. Dalam hal ini, khalayak 

dianggap sebagai sekelompok besar orang yang memiliki motivasi, 

keputusan, dan pilihan dan bukannya sebagai sekelompok besar orang 

yang homogeny dan serupa. Asumsi ini menggaris bawahi definisi 

komunikasi sebagai sebuah proses transaksional. Agar suatu pidato efektif 

harus dilakukan analisis khalayak (audience analysis), yang merupakan 

proses mengevaluasi suatu khalayak dan latar belakangnya dan menyusun 

pidatonya sedemikian rupa sehingga para pendengar memberikan respon 

sebagaimana yang diharapkan pembicara. 

2. Pembicara yang efektif menggunakan beberapa bukti dalam presentasi 

mereka. Asumsi ini berkaitan dengan apa yang dilakukan pembicara 

dalam persiapan pidato mereka dan dalam pembuatan pidato tersebut. 

Bukti-bukti yang dimaksudkan ini merujuk pada cara-cara persuasi yaitu: 
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ethos, pathos dan logos. Ethos adalah karakter, intelegensi, dan niat baik 

yang dipersepsikan dari seorang pembicara. Logos adalah bukti logis atau 

penggunaan argument dan bukti dalam sebuah pidato. Pathos adalah bukti 

emosional atau emosi yang dimunculkan dari para anggota khalayak. 

 

Argument Tiga Tingkat (Silogisme dan Entimem) 

 Logos adalah salah satu dari tiga bukti yang menurut Aristoteles menciptakan 

pesan yang lebih efektif. Berpegang pada bukti-bukti logis ini merupakan sesuatu 

yang disebut silogisme (syllogism). Namun, kemudian muncul istilah yang juga 

popular yaitu entimem (entymeme). 

 Silogisme (Bitzer,1995; Kim dan Kunningham, 2003) adalah sekelompok 

proporsi yang berhubungan satu sama lain dan menarik sebuah kesimpulan dari 

premis-premis mayor dan minor. Silogisme sebenarnya merupakan sebuah argument 

deduktif yang merupakan sekelompok pernyataan (premis) yang menuntun pada 

sekelompok pernyataan lainnya (kesimpulan). 

 Entimem (Lloyd Bitzer, 1959) adalah silogisme yang didasarkan pada 

kemungkinan (probability), tanda (sign) dan contoh (example), dan berfungsi sebagai 

persuasi retoris. Kemungkinan adalah pernyataan-pernyataan yang secara umum 

benar tetapi masih membutuhkan pembuktian tambahan. Tanda adalah pernyataan 

yang menjelaskan alas an bagi sebuah fakta. Contoh adalah pernyataan-pernyataan 

baik yang faktual maupun yang diciptakan oleh pembicara. Entimem dalam hal ini 
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memungkinkan khalayak untuk mendeduksi kesimpulan dari premis-premis yang 

atau dari pengalaman mereka sendiri. James McBurney (1994) mengingatkan bahwa 

entimem merupakan dasar dari semua wacana persuasive. Karenanya entimem juga 

berhubungan dengan ethos dan pathos. Larry Anhart (1981), percaya akan adanya 

kesalingterhubungan antara entimem dan bentuk-bentuk bukti ketika ia 

menyimpulkan bahwa kekuatan persuasive entimem terletak didalam kemampuannya 

untuk menjadi logis, etis dan patheis: “entimem dapat digunakan tidak hanya untuk 

membangun sebuah kesimpulan sebagai kebenaran yang mungkin tetapi juga untuk 

mengubah emosi para pendengar atau untuk membangun rasa percaya mereka akan 

karaketer dari pembicara”. 

 Silogisme dan entimem secara struktur sama. Akan tetapi, silogisme 

berhubungan dengan kepastian sedangkan entimem berhubungan dengan 

kemungkinan. 

 

Kanon Retorika 

 Kanon merupakan tuntunan atau prinsip-prinsip yang harus diikuti oleh 

pembicara agar pidato persuasive dapat menjadi efektif, yaitu: 

3. Penemuan (invention), didefinisikan sebagai konstruksi atau penyusunan 

dari suatu argument yang relevan dengan tujuan dari suatu pidato. Dalam 

hal ini perlu adanya integrasi cara berfikir dengan argumen dalam pidato. 

Oleh karena itu, dengan menggunakan logika dan bukti dalam pidato 
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dapat membuat sebuah pidato menjadi lebih kuat dan persuasive. Hal yang 

membantu penemuan adalah topic. Topik (topic) adalah bantuan terhadap 

yang merujuk pada argument yang digunakan oleh pembicara. Para 

pembicara juga bergantung pada civic space atau metafora yang 

menyatakan bahwa pembicara memiliki “lokasi-lokasi” dimana terdapat 

kesempatan untuk membujuk orang lain. 

4. Pengaturan (arrangement), berhubungan dengan kemampuan pembicara 

untuk mengorganisasikan pidatonya. Pidato secara umum harus mengikuti 

pendekatan yang terdiri atas tiga hal: pengantar (introduction), batang 

tubuh (body), dan kesimpulan (conclusion). Pengantar merupakan bagian 

dari strategi organisasi dalam suatu pidato yang cukup menarik perhatian 

khalayak, menunjukkan hubungan topic dengan khalayak, dan 

memberikan bahasan singkat mengenai tujuan pembicara. Batang tubuh 

merupakan bagian dari strategi organisasi dari pidato yang mencakup 

argument, contoh dan detail penting untuk menyampaikan suatu 

pemikiran. Kesimpulan atau epilog merupakan bagian dari strategi 

organisasi dalam pidato yang ditujukan untuk merangkum poin-poin 

penting yang telah disampaikan pembicara dan untuk menggugah emosi di 

dalam khalayak. 

5. Gaya (style), merupakan kanon retorika yang mencakup penggunaan 

bahasa untuk menyampaikan ide-ide didalam sebuah pidato. Dalam 
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penggunaan bahasa harus menghindari glos (kata-kata yang sudah kuno 

dalam pidato), akan tetapi lebih dianjurkan menggunakan metafora (majas 

yang membantu untuk membuat hal yang tidak jelas menjadi lebih mudah 

dipahami). Penggunaan gaya memastikan bahwa suatu pidato dapat 

diingat dan bahwa ide-ide dari pembicara diperjelas. 

6. Penyampaian (delivery), adalah kanon retorika yang merujuk pada 

presentasi nonverbal dari ide-ide pembicara. Penyampaian biasanya 

mencakup beberapa perilaku seperti kontak mata, tanda vocal, ejaan, 

kejelasan pengucapan, dialek, gerak tubuh, dan penampilan fisik. 

Penyampaian yang efektif mendukung kata-kata pembicara dan membantu 

mengurangi ketegangan pembicara. 

7. Ingatan (memory) adalah kanon retorika yang merujuk pada usaha-usaha 

pembicara untuk menyimpan informasi untuk sebuah pidato. Dengan 

ingatan, seseorang pembicara dapat mengetahui apa saja yang akan 

dikatakan dan kapan mengatakannya, meredakan ketegangan pembicara 

dan memungkinkan pembicara untuk merespons hal-hal yang tidak 

terduga. 

Jenis-jenis Retorika 

1. Retorika forensic (forensic rhetoric), berkaitan dengan keadaan dimana 

pembicara mendorong timbulnya rasa bersalah atau tidak bersalah dari 

khalayak. Pidato forensic atau juga disebut pidato yudisial biasanya 
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ditemui dalam kerangka hukum. Retorika forensic berorientasi pada masa 

waktu lampau. 

2. Retorika epideiktik (epideictic rhetoric), adalah jenis retorika yang 

berkaitan dengan wacana yang berhubungan dengan pujian atau tuduhan. 

Pidato epideiktik sering disebut juga pidato seremonial. Pidato jenis ini 

disampaikan kepada publik dengan tujuan untuk memuji, menghormati, 

menyalahkan dan mempermalukan. Pidato jenis ini berfokus pada isu-isu 

sosial yang ada pada masa waktu sekarang. 

3. Retorika deliberative (deliberative rhetoric), adalah jenis retorika yang 

menentukan tindakan yang harus dilakukan atau yang tidak boleh 

dilakukan oleh khalayak. Pidato ini sering disebut juga dengan pidato 

politis. Pidato deliberative berorientasi pada masa waktu yang akan 

datang.( Richard, 2008 : 37-42) 

 Perkembangan retorika, pada Abad pertengahan berlangsung selama seribu 

tahun (400-1400). Di Eropa, selama periode panjang itu, warisan peradaban Yunani 

diabaikan. Pertemuan orang Eropa dengan Islam yang menyimpan dan 

mengembangkan khazanah Yunani dalam Perang Salib menimbulkan Renaissance. 

Salah orang pemikir Renaissance yang menarik kembali minat orang pada retorika 

adalah Peter Ramus. Ia membagi retorika pada dua bagian. Inventio dan dispositio 

dimasukkannya sebagai bagian logika. Sedangkan retorika hanyalah berkenaan 
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dengan elocutio dan pronuntiatio saja. Taksonomi Ramus berlangsung selama 

beberapa generasi. 

 Renaissance mengantarkan kita kepada retorika modern. Yang membangun 

jembatan, menghubungkan Renaissance dengan retorika modern adalah Roger Bacon 

(1214-1219). Ia bukan saja memperkenalkan metode eksperimental, tetapi juga 

pentingnya pengetahuan tentang proses psikologis dalam studi retorika. Ia 

menyatakan “ kewajiban retorika ialah menggunakan rasio dan imajinasi untuk 

menggerakkan kemauan secara lebih baik”. Rasio, imajinasi, kemauan, adalah 

fakultas-fakultas psikologis yang kelak menjadi kajian utama ahli retorika modern.  

 Aliran pertama retorika dalam masa modern, yang menekankan proses 

psikologis, dikenal sebagai aliran epistemologis. Epistemologi membahas “teori 

pengetahuan” ; asal-usul, sifat,metode, dan batas-batas pengetahuan manusia. Para 

pemikir epistemologis berusaha mengkaji retorika klasik dalam sorotan 

perkembangan psikologi kognitif (yakni, yang membahas proses mental). 

 Aliran retorika modern kedua dikenal sebagai gerakan belles lettres (Bahasa 

Prancis : tulisan yang indah). Retorika belletris sangat mengutamakan keindahan 

bahasa, segi-segi estetis pesan, kadang-kadang dengan mengabaikan segi 

informatifnya. Hugh Blair (1718-1800) menulis Lectures on Rhetoric and Belles 

Lettres. Di sini ia menjelaskan hubungan antara retorika, sastra, dan kritik. Ia 

memperkenalkan fakultas cita rasa (taste), yaitu kemampuan untuk memperoleh 

kenikmatan dari pertemuan dengan apa pun yang indah. Karena memiliki fakultas 
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cita rasa, anda senang mendengarkan musik yang indah, atau mencamkan pidato yang 

indah. Citarasa, kata Blair , mencapai kesempurnaan ketika kenikmatan inderawi 

dipadukan dengan rasio – ketika rasio dapat menjelaskan sumber-sumber kenikmatan. 

 Aliran pertama (epistemologi) dan kedua (belles lettres) terutama memusatkan 

perhatian mereka pada persiapan pidato – pada penyusunan pesan dan penggunaan 

bahasa. Aliran ketiga disebut gerakan elokusionis, yang justru menekankan teknik 

penyampaian pidato. James Brugh, menjelaskan 71 emosi dan cara 

mengungkapkannya. 

 Dalam perkembangan, gerakan elokusionis dikritik karena perhatian dan 

kesetiaan yang berlebihan pada teknik. Retorika kini tidak lagi ilmu berdasarkan 

semata-mata “otak-atik-otak” atau hasil perenungan rasional saja. Retorika, seperti 

disiplin ilmu yang lain, dirumuskan dari hasil penelitian empiris 

 Pada abad kedua puluh, retorika mengambil mandaat dari perkembangan ilmu 

pengetahuan modern khususnya ilmu-ilmu perilaku seperti psikologi dan sosiologi. 

Istilah retorika pun mulai digeser oleh speech, speech communication, atau oral 

communication, atau public speaking. Berikut salah satu tokoh retorika mutakhir: 

 Charles Henry Woolbert, ia termasuk pendiri the Speech Communication 

Association of America. Kali ini psikologi yang amat mempengaruhinya adalah 

behaviorisme dari john B. Watson. Tidak heran kalau Woolbert memandang “Speech 

Communication” sebagai ilmu tingkah laku. Baginya proses penyusunan pidato 

adalah kegiatan seluruh organisme. Pidato merupakan ungkapan kepribadian. Logika 
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adalah dasar utama persuasi. Dalam penyusunan persiapan pidato, menurut Woolbert 

harus memperhatikan hal-hal berikut: (1) teliti tujuannya, (2) ketahui khalayak dan 

situasinya, (3) tentukan proposisi yang cocok dengan khalayak dan situasi tersebut, 

(4) pilih kalimat yang dipertalikan secara logis. (Rakhmat, 2009 : 11-14) 

 

E.6. Peneletian Terdahulu 

 Pada penelitian terdahulu terdapat beberapa peneliti yang menggunakan 

metode Analisis Wacana, seperti Eriyanto, yang terdapat pada bukunya yang berjudul 

“Kekuasaan Otoriter”, akan tetapi fokus penelitian Eriyanto lebih kepada kekuasaan 

Presiden Soeharto yang terjadi pada saat itu, Eriyanto menganalisis Pidato Presiden 

Soeharto dengan menggunakan metode analisis wacana Van Dijk. Sedangkan pada 

penelitian ini tetap sama menggunakan metode analisis wacana Van Dijk, akan tetapi 

objek peneletian dalam hal ini sangatlah berbeda dengan penelitian Eriyanto 

terdahulu. Didalam penelitian ini fokus penelitian lebih kepada perkembangan 

ekonomi dan pencitraan yang dilakukan oleh presiden SBY, dengan menganalisisi 

pidato SBY mengenai peluncuran MP3EI. Selain itu terdapat juga peneliti-peneliti 

yang juga menggunakan Analisis Wacana Van Dijk seperti misalnya Ayudya 

Cantika, pada penelitiannya Cantika menggunakan Analisis Wacana Van Dijk dengan 

objek penelitian adalah SBY, yang dimana objeknya sama dengan penelitian ini 

namun fokus pada penelitian Cantika lebih kepada tanggapan presiden SBY 

terahadap bank Century. 
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F.Metode Penelitian 

F.1.Analisis Wacana 

 Analisis wacana adalah ilmu yang muncul beberapa puluh tahun belakangan 

ini. Aliran-aliran linguistic selama ini membatasi penganalisisannya hanya kepada 

soal kalimat dan barulah belakangan ini sebagai ahli bahasa memalingkan 

perhatiannya kepada penganalisisan wacana (Lubis, 1993 : 12). 

 Memang, penganalisisan bahasa atau teori-teori bahasa dan penganalisisan 

kalimat sudah berjalan sejak lama dan tulisan-tulisan yang demikian pun sudah tidak 

terhitung lagi jumlahnya, maka penganalisisan wacana baru saja dilakukan dan 

pelbagai tulisan tentang wacana ini pun masih sedikit jumlahnya. Hal ini diakui oleh 

beberapa pakar bahasa. 

 Analisis wacana adalah telaah mengenai aneka fungsi (pragmatic) bahasa. 

Kita menggunakan bahasa dalam kesinambungan atau untaian wacana. Tanpa 

konteks, tanpa hubungan-hubungan wacana yang bersifat antar kalimat dan 

suprakalimat maka kita sukar berkomunikasi dengan tepat satu sama lain (Tarigan, 

1993 : 24). Analisis wacana lahir dari kesadaran bahwa persoalan yang terdapat 

dalam komunikasi bukan terbatas pada penggunaan kalimat atau bagian kalimat, 

fungsi ucapan, tetapi juga mencakup struktur pesan yang lebih kompleks dan inheren 

yang disebut wacana (Littlejhon, 1996 : 84). Dalam upaya menganalisis unit bahasa 

yang lebih besar dari kalimat tersebut, analisis wacana tidak lepas dari pemakaian 
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kaidah berbagai cabang ilmu bahasa, seperti halnya semantic, sintaksis, morfologi, 

dan fonologi. 

 Dalam pandangan Littlejhon, meski menulis dan bahkan bentuk-bentuk 

nonverbal dapat dianggap wacana, kebanyakan analisis wacana berkonsentrasi pada 

percakapan yang muncul secara wajar. Menurutnya, terdapat beberapa untai wacana 

analisis wacana, bersama-sama menggunakan seperangkat perhatian (Littlejhon,1996 

: 84-85). 

 Pertama, seluruhnya mengenai cara-cara wacana disusun, prinsip yang 

digunakan oleh komunikator untuk menghasilkan dan memahami percakapan atai 

tipe-tipe pesan lainnya. Ahli analisis wacana melihat pada pembicaraan nyata dan 

bentuk-bentuk nonverbal seperti mendengar dan melihat, dan mereka melakukan 

studi makna dari bentuk-bentuk yang teramati di dalam konteks. 

 Kedua, wacana dipandang sebagai aksi; ia adalah cara melakukan segala hal, 

biasanya dengan kata-kata. Ahli analisis wacana berasumsi bahwa pengguna bahasa 

mengetahui bukan hanya aturan-aturan tata bahasa kalimat, namun juga aturan-aturan 

untuk menggunakan unit-unit yang lebih besar dalam menyelesaikan tujuan-tujuan 

pragmatic dalam situasi social. 

 Ketiga, analisis wacana adalah suatu pencarian prinsip-prinsip yang 

digunakan oleh komunikator actual dari perspektif mereka; ia tidak mempedulikan 

cirri/sifat psikologis tersembunyi atau fungsi otak, namun terhadap problema 

percakapan sehari-hari yang kita kelola dan kita pecahkan. 
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 Littlejhon melihat, banyak tujuan-tujuan komunikasi kita diselesaikan 

bersama-sama dengan cara ulang-alik. Linguistic berurusan dengan aturan-aturan 

bahasa, analisis wacana tertarik pada aturan-aturan transaksi pesan. 

 Dari segi analisisnya, ciri dan sifat wacana itu dapat dikemukakan sebagai 

berikut (Syamsuddin,1992 : 6) 

a. Analisis wacana membahas kaidah memakai bahasa di dalam 

masyarakat (rule of use – menurut Widdowson) 

b. Analisis wacana merupakan usaha memahami makna tuturan dalam 

konteks, teks, dan situasi (Firth); 

c. Analisis wacana merupakan pemahaman rangakaian tuturan melalui 

interpretasi semantic (Beller); 

d. Analisis wacana berkaitan dengan pemahaman bahasa dalam tindak 

berbahasa (what is said from what is done – menurut Labov) 

e. Analisis wacana diarahkan kepada masalah memakai bahasa secara 

fungsional (finctional use of language – menurut Coulthard). 

(Sobur,2009:47-50) 

F.2. Pendekatan penelitian 

 Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan 

kualitatif. Menurut Moleong, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud 

untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian 

misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara holistik (utuh) dan dengan 
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cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang 

alamiah dan memanfaatkan berbagai metode alamiah.  

 Selain itu Denzim dan Lincoln 1987) menyatakan bahwa penelitian kualitatif 

adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan 

fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang 

ada. Dari segi pengertian ini, para penulis masih tetap mempersoalkan latar alamiah 

dengan maksud agar hasilnya dapat digunakan untuk menafsirkan fenomena dan yang 

dimanfaatkan untuk penelitian kualitatif adalah berbagai macam metode yang 

biasanya di manfaatkan adalah pengamatan, dan pemanfaatan dokumen.(Moleong, 

2010:5-6) 

F.3. Waktu penelitian 

Ada pun jangka waktu penelitian, direncanakan akan dilaksanakan pada tanggal 26 

july 2011 – selesai. 

F.4. Ruang lingkup penelitian 

 Dalam penelitian ini, ruang lingkup penelitiannya adalah teks pidato SBY 

mengenai Acara Peluncuran Masterplan Percepatan Perluasan Pembangunan 

Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025 di Jakarta Convention Center, 27 mei 2011 

sebanyak 7 halaman dan terdiri dari 20 paragraf yang diperoleh dari data internet di 

www.presidensby.info. 
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F.5. Teknik Pengumpulan data 

 Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data diantaranya: 

a) Sumber Data Primer 

Data primer penelitian ini adalah dokumentasi teks pidato SBY. Bertujuan 

untuk menggali data-data secara sistematis dan obyektif. Selain itu untuk 

mendapatkan informasi yang mendukung analisis dan interpretasi data. 

b) Sumber Data Sekunder 

Selain data dokumentasi gambar, untuk mendukung keakuratan data peneliti 

menggunakan beberapa sumber data yang diperoleh dari kepustakaan guna 

melengkapi data-data yang sudah diperoleh peneliti menggunakan data 

kepustakaan, sebagai berikut: 

IwanUlhaqPanggu,http://www.berita2.com/nasional/politik--hankam/9566-sby-

sudah-bosan-dengan-perencanaan. (diakses tanggal 12 juni 2011, pukul 06:23 WIB) 

 

ImamPrihadiyoko,http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2011/05/30/16133550/Ko

nsistenlah.Buat.Kebijakan.MP3EI. (diakses tanggal 14 juni 2011, pukul 07:30 WIB) 

 

GayaTri,http://www.yiela.com/details/1815706/konsistensi-program-mp3ei-

diragukan. (diakses tanggal 17 juni 2011, pukul 07:30 WIB) 

 

RuslanBurhani,http://www.antaranews.com/berita/260562/seskab-mp3ei-bukan-

rencana-bangun-tidur. (diakses tanggal 18 juni 2011, pukul 07:15 WIB) 
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F.6. Teknik Analisis Data 

 Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis wacana untuk menganalisis 

teks pidato SBY mengenai Acara Peluncuran Masterplan Percepatan Perluasan 

Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Analisis wacana adalah studi tentang 

struktur pesan dalam komunikasi. Analisis wacana lahir dari kesadaran bahwa 

persoalan yang terdapat dalam komunikasi bukan terbatas pada penggunaan kalimat 

atau bagian kalimat, fungsi ucapan, tetapi juga mencakup struktur pesan yang lebih 

kompleks dan inheren yang disebut wacana. (Sobur,2009:48) 

 Dalam penelitian ini, analisis wacana yang dipakai adalah model yang 

diperkenalkan oleh Teun A. Van Dijk. Van Dijk. Melalui berbagai karyanya, 

membuat kerangka analisa wacana yang dapat di dayagunakan. Struktur wacana Van 

Djik ini dapat di gambarkan sebagai berikut : 

 

Struktur Wacana Hal Yang Diamati Unit Analisis 

Struktur makro TEMATIK 

(Apa yang 

dikatakan?)Elemen: 

Topik/Tema 

Teks 

Superstruktur SKEMATIK 

(Bagaimana pendapat 

disusun dan dirangkai?) 

Elemen: Skema 

Teks 

Struktur mikro SEMANTIK 

(Apa arti pendapat yang 

Paragraf 
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ingin disampaikan?) 

Elemen: Latar, detail, 

ilustrasi, maksud, 

pengandaian, penalaran 

Struktur mikro SINTAKSIS 

(Bagaimana pendapat 

disampaikan?) Elemen: 

Koherensi, Nominalisasi, 

Abstraksi, Bentuk 

Kalimat, Kata ganti 

Kalimat, proposisi 

Struktur mikro STILISTIK 

(Pilihan kata apa yang 

dipakai?) Elemen: 

pemilihan kata 

Kata 

Struktur mikro RETORIS 

(Dengan cara apa pendapat 

disampaikan?) Elemen: 

Gaya, interaksi, ekspresi, 

metafora, visual image 

Kalimat, proposisi 

 

 Dalam pandangan Van Dijk, segala teks bisa dianalisis dengan menggunakan 

elemen tersebut. Meski terdiri atas berbagai elemen, namun semua elemen itu 

merupakan suatu kesatuan, saling berhubungan dan mendukung satu sama lainnya. 

Dibawah ini akan diuraikan elemen-elemen struktur wacana seperti yang di jelaskan 

oleh Teun A. van Djik. Juga akan diuraikan bagaimana tiap struktur dilihat sebagai 

strategi metode diskursif  yang dilakukan dalam wacana politik. 
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a. Tematik. 

 Van Djik mendefinisikan topic sebagai struktur makro dari suatu 

wacana. Dari topic, kita bisa mengetahui masalah dan tindakan yang diambil 

oleh komunikator dalam mengatasi suatu masalah. Tindakan, keputusan, atau 

pendapat dapat diamati pada struktur makro dari suatu wacana. 

b. Skematik 

 Kalau topic menunjukan makna umum dari suatu wacana, maka 

struktur skematis atau superstruktur menggambarkan bentuk umum dari suatu 

teks. Bentuk wacana umum itu disusun dengan sejumlah kategori atau 

pembagian umum seperti pendahuluan, isi, kesimpulan, pemecahan, penutup, 

dan sebagainya. Dengan kata lain, struktur skematik memberikan tekanan: 

bagian mana yang didahulukan, dan bagian mana yang bisa kemudian sebagai 

strategi untuk menyembunyikan informasi penting. Upaya penyembunyian itu 

dilakukan dengan menempatkan bagian penting di bagian akhir agar terkesan 

kurang menonjol. 

c. Semantik 

 Yang penting dalam analisis wacana adalah makna yang ditunjukan 

oleh struktur teks. Dalam studilinguistik konvensional, makna kata 

dihubungkan dengan arti yang terdapat dalam kamus, sedangkan analisis 

wacana makna kata adalah praktek yang ingin dikomunikasikan sebagai suatu 

strategi. Semantic dalam skema Van Djik dikategorikan sebagai makna local 
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(local meaning), yakni makna yang muncul dari hubungan antar kalimat, 

hubungan antar proposisi yang membangun makna tertentu dalam suatu 

bangunan teks. 

d. Sintaksis 

 Strategi untuk menampilkan diri sendiri secara positif dan lawan 

secara negative, itu juga dilakukan dengan manipulasi politik menggunakan 

sintaksis (kalimat) seperti pada pemakaian kata ganti, aturan tata kata, 

pemakaian kategori sintaksis, yang spesifik, pemakaian kalimat aktif atau 

pasif, pelekatan anak kalimat, pemakaian kalimat yang kompleks dan 

sebagainya. 

e. Leksikon  

 Element pemilihan kata pada dasarnya menandakan bagaimana 

seseorang melakukan pemilihan kata atas berbagai kemungkinan kata yg 

tersedia. Kata “meninggal” misalnya mempunyai kata lain : mati, tewas, 

gugur, meninggal, terbunuh, menghembuskan nafas terakhir dan sebagainya. 

Pilihan kata-kata yang dipakai menunjukan sikap dan ideology tertentu. 

Persitiwa sama dapat digambarkan dengan pilihan kata yang berbeda-beda. 

f. Retoris 

 Strategi dalam level retoris disini adalah gaya yang diungkapkan 

ketika seseorang berbicara atau menulis, misalnya dengan pemakaian kata 

yang berlebihan (hiperbolik), atau bertele-tele. Retoris mempunyai fungsi 
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persuasive, dan berhubungan erat dengan bagaimana pesan itu ingin 

disampaikan kepada khalayak. Pemakaiannya diantaranya dengan 

menggunakan gaya repetisi (pengulangan) aliterasi (pemakaian kata-kata yang 

permulaannya sama bunyinya seperti sajak), sebagai suatu strategi untuk 

menarik perhatian, atau untuk menekankan sisi tertentu agar diperhatikan oleh 

khalayak. (Eriyanto, 2000:6-17) 


