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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pidato menjadi salah satu bagian penting dari seorang pemimpin dalam

menyampaikan sesuatu. Setiap pemimpin mempunyai gaya berpidato yang khas yang

berbeda dengan yang lainnya. Hal ini disebabkan karena setiap untaian kata yang terucap saat

berpidato secara tidak langsung merupakan cerminan dari kepribadian seorang tersebut.

Akan tetapi tidak hanya sekedar untaian kata saja yang menjadi patokan kepribadian

seorang pemimpin, namun juga dari sisi bahasa non verbal yang nampak saat berorasi diatas

panggung atau di depan khalayak, seperti : gaya berjalan menuju panggung, ekspresi wajah,

senyuman, gerak tangan ,dan sebagainya.

Pembetukan karakter seorang pemimpin dalam berpidato seperti tersebut diatas, bisa

dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja dan yang menjadi tujuan dari hal tersebut

adalah untuk memberikan nilai positif kepada seorang pemimpin dari masyarakat atau biasa

disebut pencitraan . Masyarakat sendiri juga mempunyai persepsi yang berbeda – beda dalam

mencitrakan seorang pemimpin, ada yang memberikan nilai positif ada juga yang

menanggapi secara negatif, tergantung pada kerangka berfikir masing – masing individu.

Dalam hal ini, sosok seorang presiden atau pemimpin sebuah negara yang menjadi

sorotan utama dalam hal pencitraan, karena figur seorang presiden secara tidak langsung

menjadi cerminan sebuah Negara tersebut yang ia bawa saat berkunjung ke negara – negara

tetangga. Seorang presiden biasanya mempunyai kemampuan berpidato atau beretorika yang

tinggi, terlepas dari campur tangan juru bicaranya.

Salah satu sosok presiden yang mempunyai kemampuan berpidato yang sangat bagus

dan terkenal dengan cirri khasnya saat berpidato adalah persiden Amerika Serikat Barack
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Husein Obama, bahkan banyak orang menyebutnya “Sang Orator Ulung”. Kalau kita

perhatikan mulai dari saat pencalonan presiden, kampanye Obama penuh dengan pencitraan

dan berkat kemampuannya berorasi di atas panggung mampu merebut hati sebagian besar

penduduk Amerika Serikat, bahkan dalam acara debat calon presiden Amerika tahun lalu.

Kualitas komunikasi politik terlihat sekali dalam debat beberapa kali antara Barack Obama

dan Hillary Clinton. Obama mampu merubah pola pikir (mindset) penduduk AS bahwa

Penduduk yang berkulit hitam juga bisa bertandang di Gedung Putih. Melalui strategi

pencitraan dan komunikasi politiknya, sehingga pimilihan calon presiden dimenangkan oleh

Obama. Hal ini membuat sebagian besar penduduk AS semakin mengelu – elukan sosok

Obama di mata mereka.

Seperti yang ditulis oleh Sulham Rumaru dalam citizen journalizm sebuah media

massa kompas, yang menyatakan bahwa Obama adalah komunikator politik yang ulung :

Presiden Amerika ini, sangat menguasai teknik-teknik berkomunikasi yang baik
dengan konstituen dan para simpatisannya. Obama tercatat sangat aktif berkampanye
lewat dunia maya, mulai dari kampanye via facebook, twitter, website, juga
berkampanye lewat sms. Setidaknya, salah satu presenter berita RCTI, Putra Nababan
pernah mendapat sms untuk menyaksikan pidato Obama saat kampanye tempo dulu.
Tetapi serangkaian teknik itu, bukanlah satu-satunya modal kemenangan Sir. Obama.
Banyak pakar komunikasi kita, di antaranya Kang Jalal dan Effendi Ghazali menilai,
keberhasilan Obama ditunjang pula oleh gaya retorikanya yang mengagumkan. Pidato
Obama mampu membuat konstituent yang hadir berdecak kagum, bukan hanya
karena berbagai gagasan yang disampaikan, namun suaranya yang lantang nan
menyejukkan itulah yang sangat menyihir.
Jika digolongkan dalam tipe orator, maka Sir. Obama termasuk dalam tipe
rhetorically sensitive, dimana para orator jenis ini dikenal sangat adaptif, cepat
menyesuaikan diri dengan lingkungan.
(http;//muda.kompasiana.com/2010/11/08/sihir-retorika-alabama-untuk-indonesia)

Ternyata, tidak hanya penduduk AS saja yang mengagumi sosok Obama, tapi hampir

sebagian besar masyarakat Indonesia baik para politisi, akademisi maupun masyarakat umum

juga mengagumi sosok presiden AS tersebut. Hal ini nampak begitu antusiasnya masyarakat
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Indonesia saat mendengar kabar bahwa Obama akan berkunjung ke Indonesia dan

memberikan kuliah umum di salah satu Universitas unggulan di Indonesia yaitu Universitas

Indonesia (UI). Sekitar 7500 pengunjung memadati gedung Balairung UI, mulai dari para

pejabat Negara, mantan pejabat Negara dan akademisi. Mereka sengaja meluangkan

waktunya hanya untuk melihat secara langsung sosok Seorang Presiden AS yang fenomenal

ini yaitu Barack H.Obama dan mendengarkan secara langsung beberapa pidatonya.

Namun demikian, ada beberapa politisi dan tokoh masyarakat yang berpandangan lain

mengenai kedatangan Obama dan isi pidatonya di Indonesia. Ada yang menanggapi dengan

pandangan positif, dan ada juga yang menanggapi negatif karena menganggap bahwa

masyarakat Indonesia terlalu berlebihan terhadap sosok Obama, hal ini disebabkan karena

masyarakat Indonesia terbujuk oleh politik pencitraan Obama. Masyarakat Indonesia terlalu

berlebihan dalam menyambut kedatangan Obama di Indonesia, hal ini dikarenakan bahwa

Obama pernah tinggal di Indonesia dan kini menjadi orang nomor satu di Amerika serikat.

Nampaknya masyarakat Indonesia melupakan bahwa Presiden AS tersebut juga membawa

kepentingan negaranya yang masih belum diketahui oleh masyarakat umum.

Seperti pernyataan Ketua DPR Marzuki Alie dan salah satu anggota DPR Pramono

dalam sebuah tulisan internet :

Sementara itu, Ketua DPR Marzuki Alie mengatakan setiap kunjungan kenegaraan,
termasuk oleh Presiden Amerika Serikat Barack Obama tentu membawa kepentingan
negaranya.  Lebih jauh, Marzuki menekankan pentingnya pertumbuhan investasi di
Indonesia. "Yang penting tidak ada intervensi urusan masing-masing, karena setiap
Presiden membawa kepentingan negaranya," ujarnya.
Pramono juga mengingatkan, kedatangan Obama jangan hanya sekadar adanya
semangat karena Presiden AS ke-44 itu pernah tinggal di Jakarta. "Obama pribadi tak
bisa dipisahkan dengan kepentingan Amerika Serikat. Jangan hanya melihat historis
pernah tinggal di Indonesia," ujar Pramono menambahkan.
(http://fokus.vivanews.com/news/read/188133--pidato-depok--obama-dan-
kepentingan-amerika

http://fokus.vivanews.com/news/read/188133--pidato-depok--obama-dan-
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Seperti diketahui bahwa hubungan kedua Negara antara AS dan Indonesia terasa

kurang baik, hal ini disebabkan karena pemerintahan AS selalu menganggap bahwa islam

identik dengan teroris, banyak orang muslim yang dibantai atas tuduhan teroris sedangkan

hampir sebagian besar penduduk Indonesia adalah beragama islam. Selain itu juga AS sangat

identik dengan sebutan “Negara Adikuasa” yang artinya pemerintahan AS merasa berkuasa

atas segala – galanya dan bisa mengatur kemauannya diatas negara –negara yang lainnya.

Akan tetapi ada warna yang berbeda yang dibawakan oleh pemerintahan baru AS dibawah

pimpinan Barack Obama, AS lebih terkesan negara yang penuh cinta damai, bersahabat dan

menghargai kerukunan antar umat beragama di seluruh belahan dunia. Hal ini terbukti

dengan adanya kunjungan – kunjungan kenegaraan Obama ke negara –negara islam seperti

Mesir dan Indonesia salah satunya. Pada saat kunjungannya di Indonesia Obama pun sempat

berkunjung ke Masjid Istiqlal Jakarta, sebagai bukti niatnya serius berdialog dengan dunia

Muslim, bahkan saat berpidato di UI dibuka dengan ucapan salam “Assalamualaikum”.

Namun demikian, banyak opini publik yang berbeda – beda dalam menanggapi

kedatangan Obama di Indonesia seperti yang ada dalam sebuah artikel internet yaitu :

Mantan Presiden BJ Habibie menilai pidato Obama lebih banyak menyinggung
sumber daya manusia (SDM). Bahkan Habibie menilai Obama juga bicara tentang
pentingnya perpaduan iman dan takwa (imtak) dengan ilmu pengetahuan dan
teknologi (Iptek). "Yang sangat menarik pidato Obama dari awal sampai akhir itu
mengenai SDM," kata Habibie usai pidato Obama di UI. "Dia juga cerita kerjasama
imtak dan iptek," lanjutnya.
Obama, menurut Habibie, menegaskan pentingnya demokrasi, pembangunan, dan
agama.  Itu pula, yang dalam versi Habibie, dianggap sebagai contoh penggabungan
Imtak dan Iptek. "Imtak kan agama dan budaya. Iptek itu ilmu. Pidato tadi konsentrasi
pada pengembangan SDM yang harus ditingkatkan. Itu berfungsi dengan ketiga
elemen itu, budaya, agama, dan iptek," ujar Habibie.
(http://fokus.vivanews.com/news/read/188133--pidato-depok--obama-dan-
kepentingan-amerika)
Ia(Obama) memang pintar melihat sifat dan watak masyarakat Indonesia yang masih
banyak mengagung-agungkan Barat. Oleh sebab itu, dalam pidatonya di kampus UI ia
menggunakan kemampuannya untuk menarik simpati rakyat Indonesia seolah-olah
dirinya ingin memajukan Indonesia. Hal itu memang terbukti berhasil saat itu. Ia

http://fokus.vivanews.com/news/read/188133--pidato-depok--obama-dan-
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mendapatkan banyak tepukan meriah dari audiens. J. Kristiadi yang dari CSIS itu pun
memujinya bahwa Obama itu cerdas. Ia datang untuk kepentingan diri dan negaranya,
tetapi mendapatkan tepukan dari orang Indonesia yang negerinya sedang diincar
berbagai potensinya untuk dinikmati AS.
(http://tom-finaldin8.blogspot.com/2010_11_01_archive.html)

Kehadiran Obama di Indonesia memang mengundang rasa penasaran dan mampu

membuat masyarakat Indonesia sangat terpesona oleh pidatonya di UI, yang pada akhirnya

menimbulkan perbedaan opini publik dari berbagai kalangan masyarakat di Indonesia.

Namun demikian, tetap kembali ke masing – masing individu itu sendiri bagaimana ia

menerima dan menanggapinya, karena setiap individu mempunyai kerangka berfikir yang

berbeda – beda dengan berbagai kepentingan.

Atas dasar itu, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih mendalam melalui

penelitian tentang “ Analisis Wacana Pidato Presiden Amerika Serikat (AS) Barack H.

Obama Saat Berkunjung ke Indonesia ”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai

berikut: Bagaimana unsur – unsur pidato Obama dalam membangun konstruksi pencitraannya

saat berkunjung ke Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana unsur – unsur pidato

Obama dalam membangun konstruksi pencitraannya saat berkunjung ke Indonesia?

http://tom-finaldin8.blogspot.com/2010_11_01_archive.html
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D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak

diantaranya:

1. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai wacana baru bagi para akademisi Untuk

menambah perbendaharaan kepustakaan yang berkaitan dengan Obama . Dapat berguna juga

sebagai referensi untuk melakukan penelitian terhadap permasalahan yang sama nanti. Dan

diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dan pemahaman tentang ilmu

komunikasi.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai data atau informasi berkenaan

dengan wacana pencitraan.

E. Tinjauan Pustaka

1. Retorika

Retorika adalah sebuah teknik/seni dalam membujuk secara persuasi untuk

menghasilkan bujukan dengan melalui karakter pembicara, emosional atau argumen, dan

keterampilan teknis. Retorika sering juga disebut sebagai pidato, karena retorika dapat

meningkatkan kualitas eksistensi ditengah-tengah orang lain. Sedangkan pidato adalah

serangkaian kata yang tersusun secara sistematis yang disampaikan kepada khalayak umum

pada situasi dan kondisi tertentu dengan tujuan menyampaikan fikiran dan perasaan kepada

orang lain agar mereka mengikuti kehendak kita(Rakhmat,2002:3-9).

Retorika sudah ada sejak zaman Yunani dan Roma sampai sekarang ini. Pada saat itu

sebuah koloni Yunani di bawah perintah Tiran bertindak sewenang – wenang terhadap
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rakyat, penggusuran tanah dilakukan secara paksa. Kira-kira tahun 465 SM, rakyat

melancarkan revolusi. Diktator ditumbangkan dan demokrasi ditegakkan. Pemerintah

mengembalikan lagi tanah rakyat kepada pemiliknya yang sah.

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(Rakhmat,2002:2-9).

Menurut Aristoteles, ada 3 bagian penting dalam mempengaruhi manusia melalui

retorika, yaitu :

a. Ethos (ethical) Kita harus sanggup menunjukkan kepada khalayak bahwa Kita

memiliki pengetahuan yang luas, kepribadian yang terpercaya, dan status yang

terhormat.

b. Pathos (emotional) Kita harus Menyentuh hati khalayak perasaan, emosi, harapan,

kebencian dan kasih sayang mereka. Kelak, para ahli retorika modern menyebutnya

imbauan emotional (emotional appeals).

c. Logos (logical) Kita Meyakinkan khalayak dengan mengajukan bukti atau yang

kelihatan sebagai bukti. Di sini Kita mendekati khalayak lewat otaknya.

Marcus Tullius Cicero (106-43 SM) adalah salah satu contoh retoris ternama. Dengan

kemampuan retorikanya yang penuh dengan argumentasi-argumentasi logis, juga dengan

semangat keadilan yang bersifat pro rakyat, membuat dirinya mampu mencapai kekuasaan di

Repulik Roma, walaupun bukan seorang yang berdarah biru, tetapi beliau dapat mendaki

kesuksesan menjadi seorang consul di Republik Roma. Ia percaya bahwa efek pidato akan

baik, bila yang berpidato adalah orang baik juga (the good man speaks well).

Berdasarkan pada tujuan dari isi pidato, pidato dapat dibedakan menjadi :
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a. Pidato persuasif ,yaitu pidato yang bertujuan membujuk/mendorong/mengajak dan

reaksi yang diinginkan adalah membangkitkan emosi agar pendengar dapat

menyutujui atau meyakini dan mungkin membangkitkan timbulnya tindakan tertentu

pada pendengar.

b. Pidato informaif/instruktif, bertujuan memberitahukan/mengabarkan. Reaksi yang

diinginkan adanya pengertian dan pemahaman pendengar atas informasi.

c. Pidato rekreatif,yaitu pidato yang bertujuan menghibur. Reaksi yang diinginkan

adalah terhiburnya pendengar sehingga muncul suatu kegembiraan.

1.1 Retorika Sebagai Politik Pencitraan

Aristoteles yang mendefinisikan retorika sebagai seni berbicara (retorika the art of

persuasion), bahkan Protagoras menegaskan, kemahiran berbicara bukan demi kemenangan,

melainkan demi keindahan bahasa.” (Rakhmat,2002:8)

Pencitraan adalah suatu cara untuk membangun image kepada publik. Dalam buku

Theories of Human Communication karangan Little John, dikatakan untuk memenangi atau

membangun politik pencitraan dibutuhkan retorika yang sesungguhnya adalah bagian dari

politik pencitraan, karena di dalam retorika terdapat penggunaan simbol-simbol yang

dilakukan oleh manusia. Oleh sebab itu, retorika berhubungan erat dengan komunikasi

persuasi. Sehingga dikatakan retorika adalah suatu seni dari mengonstruksikan argumen dan

pembuatan pidato.

Bahasa menunjukkan bangsa. Identitas dan citra diri seseorang di mata orang lain pun

dipengaruhi oleh bagaimana cara berkomunikasi. Selain itu juga pemilihan kata, istilah, serta

intonasi tekanan suara. Semua akan dapat mencerminkan identitas dan citra diri seorang yang

sedang berbicara.
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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. Pemakaian kata-kata tertentu, kalimat, gaya

tertentu bukanlah dipandang sebagai cara berkomunikasi, melainkan merupakan suatu cara

untuk mempengaruhi pendapat umum, menciptakan dukungan, memperoleh legitimasi dan

menyingkirkan lawan.

Retorika sebagai suatu proses pencitraan mempunyai suatu karakteristik tertentu.

Perelman (1982) mengatakan bahwa ada dua karakteristik kunci dari retorika yaitu gaya

(style) dan konteks (context). Gaya merujuk pada pilihan seorang dalam membuat

argumentasi yang akan disampaikan kepada audiens. Konteks mengacu kepada pertimbangan

situasi dimana argumentasi tertentu akan dibuat dan ditujukan kepada suatu audiens yang

sudah ditentukan (http://eprints.undip.ac.id/2028/1/Anis_Chariri_Retorika_CSR.pdf).

2. Unsur – unsur Pidato

Pidato merupakan salah satu proses komunikasi antara si pembaca dengan si

pendengar . Dalam proses pidato sering diperlukan enam unsur, yaitu:

a. Ide pidato

Berisi isi pokok pikiran yang akan disampaikan kepada pendengar (hadirin).

b. Tema pidato

Pokok persoalan atau buah pikiran yang akan diuraikan dalam pidato.

c. Materi pidato

Ini dapat bersumber dari: Lembaga-lembaga pemerintah, Aparat-aparat pemerinta,

Ketua organisasi, Media masa, Badan-badan swasta.

http://eprints.undip.ac.id/2028/1/Anis_Chariri_Retorika_CSR.pdf
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d. Subjek pidato

Subjek pidato adalah orang yang membicarakan (komunikator) di depan sejumlah

orang (massa). Subjek pidato dapat diartikan: Si pembicara, Juru propaganda, Juru

penerangan, Juru kampanye, Penceramah

e. Obyek Pidato

Obyek pidato adalah para pendengar (komunikasi).

f. Efek pidato

Pidato dianggap berhasil jika mempunyai efek atau pengaruh dan tergugah

pendengarnya(http://endonesa.wordpress.com/bahasan-bahasa/keterampilan-

berbahasa/).

3. Komunikasi 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. Komunikasi politik juga bisa dipahami

sebagai komunikasi antara “penguasa” (yang memerintah) dengan yang diperintah. Seorang

ahli Michael Rush dan Phillip Althoff dalam handout perkuliahan Rusnaini (2008:34)

menjelaskan “komunikasi politik adalah proses dimana informasi politik yang relevan

diteruskan dari satu bagian sistem politik kepada bagian lainnya, dan diantara sistem-sistem

sosial dengan sistem-sistem politik. Proses ini terjadi secara berkesinambungan dan

mencakup pula pertukaran informasi di antara individu-individu dengan kelompok-

kelompoknya pada semua tingkatan.

Mochtar Pabotinggi (1993) dalam praktek proses komunikasi politik sering

mengalami empat distorsi, yaitu :

http://endonesa.wordpress.com/bahasan-bahasa/keterampilan-
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1. Distorsi bahasa sebagai “topeng”; ada euphemism (penghalusan kata); bahasa yang

menampilkan sesuatu lain dari yang dimaksudkan atau berbeda dengan situasi

sebenarnya, bisa disebut seperti diungkakan Ben Anderson (1966), “bahasa

topeng”.

2. Distorsi bahasa sebagai “proyek lupa”; lupa sebagai sesuatu yang dimanipulasikan;

lupa dapat diciptakan dan direncanakan bukan hanya atas satu orang, melainkan

atas puluhan bahkan ratusan juta orang.”

3. Distorsi bahasa sebagai “representasi”; terjadi bila kita melukiskan sesuatu tidak

sebagaimana mestinya. Contoh: gambaran buruk kaum Muslimin dan orang Arab

oleh media Barat.

4. Distorsi bahasa sebagai “ideologi”. Ada dua perspektif yang cenderung

menyebarkan distoris ideologi. Pertama, perspektif yang mengidentikkan kegiatan

politik sebagai hak istimewa sekelompok orang --monopoli politik kelompok tertentu.

Kedua, perspektif yang semata-mata menekankan tujuan tertinggi suatu sistem politik.

Mereka yang menganut perspektif ini hanya menitikberatkan pada tujuan tertinggi

sebuah sistem politik tanpa mempersoalkan apa yang sesungguhnya dikehendaki

rakyat(http://aalbudakbagan.blogspot.com/2011/03/pengertian-komunikasi-

politik_03.html?).

2.1. Instrumen Komunikasi Politik

a. Opini Publik (Pendapat Umum).

Pesan (Message) yang disampaikan oleh Komunikator Politik difokuskan pada

pendapat umum atau pendapat yang berkembang dalam realitas kehidupan masyarakat yang

ada dan mengemukakannya melalui media massa cetak, audio, maupun audio visual serta

http://aalbudakbagan.blogspot.com/2011/03/pengertian-komunikasi-


12

media komunikasi langsung yang berasal dari elemen infrastruktur politik yang

mengartikulasi kepentingan masyarakat luas, baik melalui media dialog, diskusi, konsep

pemikiran maupun orasi dilapangan (demonstrasi). Semuanya ditujukan untuk memelihara

harmonisasi komunikasi antara komunikator politik dengan komunikan atau khalayak

(masyarakat).

b. Lambang

Pembicaraan Politik adalah kegiatan simbolik. Kegiatan ini dapat berupa : (1)

pembicaraan otoritas dilambangkan oleh konstitusi, hukum.(2) Pembicaraan Kekuasaan

dilambangkan oleh Parade Militer (3) Pembicaraan Pengaruh dilambangkan oleh Mimbar

Partai, Slogan, Pidato, Editorial.

c. Bahasa

Bahasa dalam komunikasi politik memiliki fungsi sebagai “Cover” bagi isi pesan

(content Message) yang akan disampaikan oleh komunikator kepada komunikan, sehingga

pesan tersebut memiliki daya tarik (interest) serta mudah diterima oleh komunikan

(masyarakat) (Nimmo,1989:73-84).

2.2. Saluran komunikasi politik

a. Media komunikasi massa, di mana saluran ini menekankan penyampaian pesan oleh

komunikator politik kepada komunikan (khalayak) melalui media  komunikasi massa,

seperti, Surat Kabar, Radio, Televisi). bisa dalam bentuk komunikasi tatap muka yang

dijalankan komunikator pada saat berbicara di hadapan khalayak, seperti pidato

kepresidenan yang disiarkan melalui media televisi, rapat umum atau berbicara pada

saat konferensi pers.
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b. Komunikasi interpersonal, adalah proses penyampaian pesan (message) oleh

komunikator kepada Komunikan (khalayak) secara langsung atau  tatap muka (face to

face). Contohnya, Dialog, lobby, komprensi tingkat tinggi (KTT), dan lain-lain.

c. Komunikasi Organisasi, Adalah proses penyampaian pesan (message) oleh

komunikator politik kepada komunikan (khalayak) atau Komunikasi Vertikal (dari

atas ke bawah) dan horizontal (dari kiri ke kanan) sejajar. Contohnya, komunikasi

antar sesama atasan, dan komunikasi sesama bawahan (staf).

2.3. Sumber (komunikator) dalam komunikasi politik

Meskipun setiap orang boleh berkomunikasi tentang politik, namun yang

melakukannya secara tetap dan berkesinambungan jumlahnya relatif sedikit. Walaupun

sedikit, para komunikator politik ini memainkan peran sosial yang utama, terutama dalam

proses opini publik. Dan Nimmo (1989) mengklasifikasikan komunikator utama dalam

politik yaitu sebagai berikut :

a. Politikus

Politikus adalah orang yang bercita-cita untuk dan atau memegang jabatan

pemerintah, tidak peduli apakah mereka dipilih, ditunjuk, atau pejabat karier, dan tidak

mengindahkan apakah jabatan itu eksekutif, legislatif, atau yudikatif.

b. Professional

Profesional adalah orang-orang yang mencari nafkahnya dengan berkomunikasi,

karena keahliannya berkomunikasi. Komunikator profesional adalah peranan sosial yang

relatif baru, suatu hasil sampingan dari revolusi komunikasi yang sedikitnya mempunyai dua

dimensi utama: munculnya media massa; dan perkembangan serta merta media khusus

(seperti majalah untuk khalayak khusus, stasiun radio, dsb.) yang menciptakan publik baru
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untuk menjadi konsumen informasi dan hiburan. Profesional mencakup para jurnalis pada

satu sisi, dan para promotor pada sisi lain.

c. Aktivis

adalah komunikator politik utama yang bertindak sebagai saluran organisasional dan

interpersonal. Pertama, terdapat jurubicara bagi kepentingan yang terorganisasi. Pada

umumnya orang ini tidak memegang ataupun mencita-citakan jabatan pada pemerintah;

dalam hal ini komunikator tersebut tidak seperti politikus yang membuat politik menjadi

lapangan kerjanya. Kedua, terdapat pemuka pendapat yang bergerak dalam jaringan

interpersonal (Nimmo,1989:30-33).

2.4. Presiden Sebagai Komunikator Politik Negara

Komunikator Politik pada dasarnya adalah semua orang yang berkomunikasi tentang

politik, mulai dari obrolan warung kopi hingga sidang parlemen untuk membahas konstitusi

negara.

Namun, yang menjadi komunikator utama adalah para pemimpin politik atau pejabat

pemerintah karena merekalah yang aktif menciptakan pesan politik untuk kepentingan politis

mereka. Mereka adalah pols, yakni politisi yang hidupnya dari manipulasi komunikasi, dan

vols, yakni warganegara yang aktif dalam politik secara part timer ataupun sukarela.

Presiden adalah penguasa tertinggi dalam sebuah Negara. Dalam menjalankan

tugasnya memimpin sebuah Negara, maka presiden harus mempunyai kredibilitas, daya tarik,

dan power dihadapan rakyatnya, dan yang terpenting ialah mampu mengkomunikasikan

antara kepentingan Negara dan kepentingan - kepentingan rakyatnya. Seorang presiden

sebagai salah satu komunikator politik Negara dituntut untuk menjadi professional dalam
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menyampaikan kebijakan – kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk membina hubungan

baik dengan rakyatnya maupun hubungan dengan Negara – Negara lain. Selain itu juga

Presiden harus mampu mengkoordinir dan mengawasi setiap institusi yang membantunya.

Terutama sebagai Kepala Pemerintah, yang mempunyai beragam fungsi operasional.

2.5. Fungsi Komunikasi Politik

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

bagian. (1) 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.

(2) 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.

Apabila dilihat secara umum, maka fungsi komuniksi politik pada hakekatnya sebagai

jembatan penghubung antara suprastruktur dan infrastruktur yang bersifat interdependensi

dalam ruang lingkup negara. Komunikasi ini bersifat timbal balik atau dalam pengertian lain

untuk mewujudkan suatu kondisi negara yang stabil dengan terhindar dari faktor-faktor

negatif yang mengganggu keutuhan nasional.artinya behwa negara berkewajiban

menyampaikan komunikasi politik kepada masyarakat secara terbuka (transparan) serta
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menyeluruh (komprehensif) serta menghilangkan hambatan (barier) komunikasi antara

negara dengan masyarakat sehingga tercipta hubungan yang hermonis diantara keduanya.

2.6. Efek Komunikasi Politik

Menurut Ball Rokeah dan De Fleur, akibat (efek) Potensial komunikasi dapat

dikategorikan dalam tiga macam, yaitu ;

a. Akibat (efek) Kognitif

Yaitu efek yang berkaitan dengan pengetahuan komunikan terhadap pesan yang

disampaikan. Dalam kaitannya dengan komunikasi politik, efek yang timbul adalah

menciptakan dan memecahkan ambiguitas dalam pikiran orang, menyajikan bahan mentah

bagi interpretasi personal, memperluas realitas social  dan politik, menyusun agenda, media

juga bermain di atas system kepercayaan orang.

b. Akibat (Efek) Afektif

Yaitu efek yang berkaitan dengan pemahaman komunikan terhadap pesan yang

disampaikan.

Dalam hal ini ada 3 efek komunikasi politik yang timbul, yaitu :

1) Seorang dapat menjernihkan atau mengkristalkan nilai politik melalui komunikasi

politik.

2) Komunikan bisa memperkuat nilai komunikasi politik

3) Komunikasi politik bisa memperkecil nilai yang dianut.

c. Akibat Konatif (perubahan Perilaku).

Yaitu efek yang berkaitan dengan perubahan perilaku dalam melaksanakan pesan

komunikasi politik yang diterimanya dari komunikator politik.
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Perwujudan efek komunikasi politik  yang timbul adalah dapat berupa partisipasi

politik dalam PILKADA, PEMILU atau bersedia melaksanakan kebijakan serta keputusan

politik yang dikomunikasikan oleh Komunikator Politik

(pksm.mercubuana.ac.id_Fnew_Felearning_Ffiles_modul_efek komunikasi politik).

4. Retorika dalam Komunikasi Politik

Retorika atau dalam bahasa Inggris rhetoric, bersumber dari perkataan latin Rhetorica

yang berarti ilmu bicara. Cleanth Brooks dan Robert Penn Warren dalam bukunya “Modern

Rhetoric” mendefinisikan retorika sebagai the art of using language effectively atau seni

penggunaan bahasa secara efektif (Hendrikus,1991:14)

Kedua pengertian itu menunjukkan bahwa retorika dapat diartikan sebagai ilmu bicara

dalam pengertian sempit dan pengertian luas: penggunaan bahasa baik lisan maupun tulisan.

Oleh karena itu banyak orang mengartikan bahwa retorika sebagai Public Speaking atau

pidato di depan umum. Banyak juga yang beranggapan bahwa retorika bukan saja berarti

pidato di depan umum, tetapi juga termasuk seni menulis.

Selain sebagai alat komunikasi, bahasa juga dapat dimaknai sebagai representasi

budaya, serta pandangan politik dan ideologi dari kelompok tertentu. Sebagai representasi

budaya, bahasa yang sama bisa memiliki makna yang berbeda dalam budaya yang berbeda.

Dalam panggung politik praktis, bahasa juga menjadi cermin ideologi. Artinya bahwa

ideologi membentuk dan dibentuk oleh bahasa. Melalui ideologi orang memberikan makna

pada realitas tertentu dengan menggunakan bahasa tertentu yang dirumuskan melalui sebuah

kata dan kalimat, sehingga membentuk realitas tertentu.

Salah satu teori yang berhubungan dengan penjelasan tersebut diatas adalah teori

terministic screen. Teori ini idkembangkan oleh tokoh retoris terkena di Amerika, Kenneth
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Burke. Teori ini memandang bahwa di dalam komunikasi, manusia cenderung memilih kata –

kata tertentu untuk mencapai tujuannya. Pemiliha kata – kata itu bersifat strategis, termasuk

symbol yang diberikan, dan intonasi pembicaraan, tidaklah semata- mata sebagaiekspresi

pribadi atau cara berkomunikasi, tetapi dipakai secara sengaja untuk maksud dan tujuan

tertentu.

Dengan demikian, banyak para komunikator politik sering memproduksi bahasa atau

kalimat sendiri untuk memaknai sebuah realitas yang ada dan digunakan untuk

menggambarkan tentang dirinya dan partainya yang selalu positif.  Namun, baik secara

eksplisit maupun implisit memilih kata-kata untuk menggambarkan lawan politiknya sebagai

sesuatu yang buruk. Lalu bahasa yang diciptakan  dari konsep pandangan ideologinya itu,

disebarkan kepada khalayak untuk membentuk sebuah wacana. Tujuannya tentu untuk

mengkonstruksi pandangan khalayak sesuai dengan yang diinginkan para elite politik

tersebut. Sehingga tidak salah jika bahasa dimaknai sebagai sesuatu yang tidak netral, dan

penuh dengan kepentingan tertentu.

Bahasa bukan sekadar alat komunikasi untuk memaknai suatu realitas objektif semata.

Namun bahasa juga merupakan kegiatan sosial, bukan sesuatu yang netral dan konsisten,

melainkan partisipan sosial yang dapat dikonstruksi dan direkonstruksi, serta di-setting untuk

membentuk gagasan dan tindakan seorang, Sehingga bahasalah yang melahirkan wacana atau

discourse sebagai sesuatu yang bersifat politik. Dengan demikian  bahasa tidak dapat

dipisahkan dari sebuah kekuasaan politik (Eriyanto,2000:5-12).

5. Analisis Wacana Kritis

Analisis wacana adalah studi tentang struktur pesan dalam komunikasi. Analisis

wacana lahir dari kesadaran bahwa persoalan yang terdapat dalam komunikasi bukan terbatas
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pada penggunaan kalimat atau bagian kalimat,fungsi ucapan, tetapi juga mencakup struktur

pesan yang lebih kompleks da inheren yang disebut wacana. Oleh karena itu untuk

menganalisis bagaimana Obama memakai kata – kata atau kalimat tertentu dan mengetahui

makna apa dibalik pidatonya saat berkunjung ke Indonesia di Universitas Indonesia tepatnya

menggunakan analisis wacana (Eriyanto,2000:5-6).

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

(Syamsudin,1992:6) :

a. Analisis wacana membahas kaidah memakai bahsa 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 rangkaian tuturan melalui interpretasi

semantic (Beller);

d. Analisis wacana berkaitan dengan pemahaman bahasa dalam tindak berbahsasa (what

is said from what is done – menurut Labov);

e. Analisis wacana diarahkan kepada masalah memakai bahsa secara fungsional

functional use of language – menurut Coultrhard).

Dalam studi analisis wacana (discourse analysis) melalui pandangan kritis,

memandang bahwa analisis wacana dalam paradigma ini menekankan pada konstelasi

kekuatan yang terjadi pada proses produksi dan reproduksi makna. Bahasa tidak dipahami

sebagai medium netral yang terletak di luar diri si pembicara. Bahasa dipahami sebagai

representasi yang berperan dalam membentuk subyek tertentu, tema-tema wacana tertentu,

maupun strategi-strategi di dalamnya. Oleh karena itu analisis wacana dipakai untuk

membongkar kuasa yang ada dalam setiap proses bahasa; batasan-batasan apa yang
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diperkenankan menjadi wacana, perspektif yang mesti dipakai, topik apa yang dibicarakan.

Wacana melihat bahasa selalu terlibat dalam hubungan kekuasaan. Karena memakai

perspektif kritis, analisis wacana kategori ini disebut juga dengan analisis wacana kritis

(critical discourse analysis / CDA) (Eriyanto, 2001: 6).

Pemahaman dasar Analisis wacana kritis adalah wacana tidak dipahami semata-mata

sebagai obyek studi bahasa. Bahasa tentu digunakan untuk menganalisis teks. Bahasa tidak

dipandang dalam pengertian linguistik tradisional. Bahasa dalam analisis wacana kritis selain

pada teks juga pada konteks bahasa sebagai alat yang dipakai untuk tujuan dan praktik

tertentu termasuk praktik ideologi. Analisis Wacana Kritis melihat pemakaian bahasa tutur

dan tulisan sebagai praktik sosial. Praktik sosial dalam wacana kritis dipandang menyebabkan

hubungan dialektis antara peristiwa diskursif tertentu dengan situasi, istitusi, dan struktur

sosial.

Lebih lanjut, Fairclough dan Wodak berpendapat bahwa analisis wacana kritis adalah

bagaimana bahasa menyebabkan kelompok sosial yang ada bertarung dan mengajukan

ideologinya masing-masing. Berikut disajikan karakteristik penting dari analisis kritis yaitu :

a) Tindakan, Wacana dapat dipahami sebagai tindakan (actions) yaitu mengasosiasikan

wacana sebagai bentuk interaksi. Seseorang berbicara, menulis, menggunakan bahasa

untuk berinteraksi dan berhubungan dengan orang lain. Wacana dalam prinsip ini,

dipandang sebagai sesuatu yang betujuan apakah untuk mendebat, mempengaruhi,

membujuk, menyangga, bereaksi dan sebagainya. Selain itu wacana dipahami sebagai

sesuatu yang di ekspresikan secara sadar, terkontrol bukan sesuatu di luar kendali atau

diekspresikan secara sadar.

b) Konteks, Analisis wacana kritis mempertimbangkan konteks dari wacana seperti

latar, situasi, peristiwa dan kondisi. Wacana dipandang, diproduksi dan di mengerti
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serta di analisis dalam konteks tertentu. Guy Cook menjelaskan bahwa analisis

wacana memeriksa konteks dari komunikasi: siapa yang mengkomunikasikan dengan

siapa dan mengapa; kahalayaknya, situasi apa, melalui medium apa, bagaimana,

perbedaan tipe dan perkembangan komunikasi dan hubungan masing-masing pihak.

Tiga hal sentaralnya adalah teks (semua bentuk bahasa, bukan hanya kata-kata yang

tercetak dilembar kertas, tetapi semua jenis ekspresi komunikasi). Konteks

(memasukan semua jenis situasi dan hal yang berada diluar teks dan mempengaruhi

pemakaian bahasa, situsai dimana teks itu diproduksi serta fungsi yang dimaksudkan).

Wacana dimaknai sebagai konteks dan teks secara bersama. Titik perhatianya adalah

analisis wacana menggambarkan teks dan konteks secara bersama-sama dalam proses

komunikasi.

c) Historis, menempatkan wacana dalam konteks sosial tertentu dan tidak dapat

dimengerti tanpa menyertakan konteks.

d) Kekuasaan, Analisis wacana kritis mempertimbangkan elemen kekuasaan. Wacana

dalam bentuk teks, percakapan atau apa pun tidak di pandang sebagai sesuatu yang

alamiah wajar dan netral tetapi merupakan bentuk pertarungan kekuasaan. Konsep

kekuasaan yang dimaksudkan adalah salah satu kunci hubungan anatara wacana dan

masyarakat.

e) Ideologi adalah salah satu konsep sentral dalam analisis wacana kritis karena setiap

bentuk teks, percakapan dan sebaginya adalah paraktik ideologi atau pancaran

ideologi tertentu. Wacana bagi ideologi adalah medium melalui mana kelompok

dominan mempersuasai dan mengkomunikasikan kepada khalayak kekuasaan yang

mereka miliki sehingga absah dan benar.
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6. Teori retorika aristoteles

Retorika adalah seni. Retorika yang sukses adalah yang mampu memenuhi dua unsur,

yaitu kebijaksanaan (wisdom) dan kemampuan dalam mengolah kata-kata (eloquence).

Aristoteles melihat fungsi retorika sebagai komunikasi “ persuasif ”, Proses Komunikasi

terjadi ketika ada proses pengiriman pesan (encoding) dari komunikator dan pemaknaan

pesan (decoding) oleh komunikan yang bertujuan untuk menciptakan komunikasi yang

efektif (sesuai dengan tujuan komunikasi pada umumnya). Suatu proses komunikasi akan

berjalan secara efektif  jika terdapat 3 unsur utama :

1. Pembicara, yaitu orang yang menyampaikan pesan.

2. Pesan, apa yang akan dibicarakan.

3. Penerima, orang yang menerima pesan tersebut.

Menurut Aristoteles, kualitas persuasi dari retorika bergantung kepada tiga aspek

pembuktian, yaitu logika (logos), etika (ethos), dan emosional (pathos). Pembuktian logika

meliputi argumentasi pembicara atau orator itu sendiri, pembuktian etos dilihat dari

bagaimana karakter orator terungkap melalui pesan-pesan yang disampaikannya dalam orasi,

dan pembuktian emosional dapat dirasakan dari bagaimana transmisi perasaan dari orator

mampu tersampaikan kepada khalayaknya(Rakhmat,2002:3-9).

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.

Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada

metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan

ini, peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari
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pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami (Creswell, 1998:15).

Bogdan dan Taylor (Moleong, 2007:3) mengemukakan bahwa metodologi kualitatif

merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis

maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Pendekatan utama dalam analisis wacana kritis adalah analisis bahasa kritis (critical

linguistik). Dalam pendekatan ini memusatkan analisis wacana pada bahasa dan

mengghubungkannya dengan ideologi, aspek ideologi itu diamati dengan melihat pilihan

bahasa dan struktur tata bahasa yang dipakai baik pilihan kata maupun struktur gramatika.

Bahasa, baik pilihan kata maupun sturuktur gramatika dipahami sebagai pilihan, mana yang

dipilih oleh seorang diungkapkan membawa makna ideologi tertentu.

2. Ruang lingkup penelitian

Dalam penelitian ini, ruang lingkup penelitiannya adalah teks pidato Presiden AS

Barack Obama saat berkunjung ke Indonesia dan mengisi kuliah umum di Universitas

Indonesia pada tanggal 10 November 2010 sebanyak 13 halaman dan terdiri dari 47 paragraf.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut:

a. Sumber data primer

Data primer dalam penelitian ini berupa data dokumentasi yaitu teks pidato Obama

saat memberikan kuliah umum di Universitas Indonesia yang diakses dari web resmi

Kedubes Amerika Serikat di Jakarta versi terjemahan bahasa Indonesia
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(http://jakarta.usembassy.gov/pr_11112010.html). Data primer tersebut digunakan untuk

mendapatkan informasi yang akurat dalam proses analisis dan interpretasi data.

b. Sumber data sekunder

Untuk mendukung keakuratan data primer, peneliti menggunakan sumber data

sekunder yang diperoleh dari kepustakaan,yaitu :

http://www.antaranews.com/berita/1268498912/obama-bisa-jadi-public-relation-

indonesia(Sabtu, 13 Maret 2010; 23:48 WIB)

http://fokus.vivanews.com/news/read/188133--pidato-depok--obama-dan-kepentingan-

amerika(Rabu, 10 November 2010; 23:11 Wib)

http://gresnews.com/procontra/TopStories/cl/Balairung+Universitas+Indonesia (Wednesday,

November 24, 2010)

http://yudan.web.id/2010/11/12/apa-arti-kunjungan-obama-ke-indonesia/(Friday, November

12, 2010;22:06)

http://bataviase.co.id/node/454572/tersihir-obama,si-orang-ajaib/ (11 Nov 2010)

(http://tom-finaldin8.blogspot.com/2010_11_01_archive.html) (09 November 2010; 21.52)

4. Teknik Analisis Data

Peneliti menggunakan analisis wacana untuk menganalisia data dokumentasi, yaitu

teks pidato Presiden Obama saat berkunjung ke Universitas Indonesia. Wacana disini di

pahami sebagai politik berkomunikasi, sehingga kita perlu menyelidiki makna – makna

subyektif atau nilai yang mendasari suatu pernyataan. Bahasa tidak lagi berfungsi sebagai alat

untuk memahami realitas obyektif belaka dan yang terpisahkan dari komunikator sebagai

penampai pesan. Komunikator memiliki kemampuan kontrol terhadap maksud – maksud

tertentu dalam setiap wacana, termasuk maksud yang tidak transparan dan memerlukan

http://jakarta.usembassy.gov/pr_11112010.html
http://www.antaranews.com/berita/1268498912/obama-bisa-jadi-public-relation-
http://fokus.vivanews.com/news/read/188133--pidato-depok--obama-dan-kepentingan-
http://gresnews.com/procontra/TopStories/cl/Balairung+Universitas+Indonesia
http://yudan.web.id/2010/11/12/apa-arti-kunjungan-obama-ke-indonesia/
http://bataviase.co.id/node/454572/tersihir-obama
http://tom-finaldin8.blogspot.com/2010_11_01_archive.html
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interpretasi. Bahasa dan wacana diatur serta dihidupkan melalui ucapan- ucapan yang

bertujuan, setiap pernyataan adalah sebuah tindakan penciptaan makna.

Dalam penelitian ini, analisis wacana yang dipakai adalah model yang dipopulerkan

oleh Teun A. van Dijk. Menurut Van Dijk wacana terbagi menjadi tiga struktur/tingkatan

yang saling mendukung. (1) struktur makro. Ini merupakan makna global/umum dari suatu

teks yang dapat diamati dengan melihat topik dari suatu teks. Tema wacana ini bukan hanya

isi, tetapi juga sisi tertentu dari suatu peristiwa. (2) superstruktur adalah kerangka suatu teks,

bagaimana struktur dan elemen wacana itu disusun dalam teks secara utuh. (3) struktur mikro

adalah makna wacana yang dapat diamati dengan menganalisis kata, kalimat, proposisi, anak

kalimat, parafrase yang dipakai, dan sebagainya. Struktur wacana van Dijk ini dapat

digambarkan sebagai berikut:

Tabel 1.1

Struktuk Wacana Van Djik

Struktur Wacana Hal Yang Diamati Unit Analisis

Struktur makro

Superstruktur

TEMATIK

(Apa yang dikatakan?)

Elemen: Topik/Tema

SKEMATIK

(Bagaimana pendapat disusun dan

dirangkai?)

Elemen: Skema

Teks

Teks
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Struktur mikro

Struktur mikro

Struktur mikro

Struktur mikro

SEMANTIK

(Apa arti pendapat yang ingin

disampaikan?)

Elemen: Latar, detail, ilustrasi, maksud,

pengandaian, penalaran

SINTAKSIS

(Bagaimana pendapat disampaikan?)

Elemen: Koherensi, Nominalisasi,

Abstraksi, Bentuk Kalimat, Kata ganti

LEKSIKON

(Pilihan kata apa yang dipakai?)

Elemen: pemilihan kata

RETORIS

(Dengan cara apa pendapat disampaikan?)

Elemen: Gaya, interaksi, ekspresi,

metafora, visual image

Paragraf

Kalimat, proposisi

Kata

Kalimat, proposisi

Sumber: Eriyanto (2000) “ Kekuasaan Otoriter”

Stephen P. Littlejohn menggolongkan pendekatan Van Dijk sebagai teori koherensi.

Hal ini karena semua teks, dipandang Van Dijk mempunyai suatu aturan yang dapat dilihat
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sebagai suatu piramida. Makna global dari suatu teks didukung oleh pernyataan, kata, dan

kalimat. Dengan kata lain, struktur wacana dilihat sebagai suatu tingkatan dari makna umum

ke makna yang lebih khusus. Pernyataan /tema pada level umum didukung oleh pilihan kata,

kalimat atau gaya pada makna khusus.

Di bawah ini adalah uraian singkat tentang elemen – elemen struktur wacana dan

bagaimana tiap struktur tertentu dilihat sebagai strategi metode diskursif dalam wacana

politik.

a. Tematik

Topik menunjukkan informasi yang paling penting atau inti pesan yang ingin

disampaikan oleh komunikator. Topik sebagai struktur makro dari suatu wacana, dari topik

kita akan dapat mengetahui, masalah dan tindakan yang diambil, atau pendapat dapat diamati

pada struktur makro dari suatu wacana. Sutruktur makro juga memberikan pandangan apa

yang akan dilakukan oleh komunikator di masa depan.

b. Skematik

Kalau topik menunjukkan makna umum dari suatu wacana, maka struktur skematis

atau superstruktur menggambarkan bentuk umum dari suatu teks seperti pendahuluan, isi,

kesimpulan, pemecahan, penutup dan sebagainya. Struktur skematik memberikan tekanan :

bagian mana yang didahulukan, dan bagiam mana yang bisa kemudian sebagai strategi untuk

menyembunyikan informasi penting. Hal ini dilakukan dengan menempatkan bagian penting

di bagian akhir agar terkesan kurang menonjol.

c. Semantik

Dalam analisis wacana makna kata adalah praktek yang ingin dikomunikasikan

sebagai suatu strategi. Semantik dalam skema Van Dijk dikategorikan sebagai makna lokal,

yakni makna yang muncul dari hubungan antar kalimat, antar proposisi yang membangun
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makna tertentu dalam suatu bangunan teks. Semantic tidak hanya mendefinisikan bagian

mana yang penting dari struktur wacana, tetapi juga menggiring kearah sisi tertentu dari suatu

peristiwa.

Semua strategi semantik selalu dimaksudkan untuk menggambarkan diri sendiri atau

kelompok sendiri secara positif, sebaliknya menggambarkan kelompok lain secara secara

buruk sehingga menghasilkan makna yang berlawanan. Kebaikan digambarkan dengan detail

yang besar, eksplisit, langsung dan jelas. Sebaliknya ketika menggambarkan keburukan

disajikan dengan detail pendek, implisit dan samar-samar. Tujuan akhirnya adalah public

hanya disajikan informasi yang menguntungkan komunikator.

Pengandaian (presupposition), adalah bentuk strategi lain untuk member citra tertentu

ketika diterima khalayak. Elemen wacana pengandaian digunakan untuk mendukung makna

suatu teks. Pengandaian hadir dengan pernyataan yang dipandang terpercacaya sehingga teks

yang disajikan komunikator tampak benar dan meyakinkan.

d. Sintaksis

Strategi untuk mencitrakan diri secara positif dan negatif kepada lawannya, bisa juga

dilakukan manipulasi politik menggunakan sintaksis(kalimat) seperti pada pemakaian kata

ganti, aturan tata kata, pemakaian kategori sintaksis yang spesifik, pemakaian kalimat aktif

dan pasif, pelekatan anak kalimat, pemakaian kalimat yang kompleks dan sebagaianya.

Strategi pada level semantik ini adalah pemakaian koherensi, yaitu pertalian atau

jalinan antar kata, proposisi atau kalimat. Dua buah kalimat atau proposisi yang

menggambarkan fakta yang berbeda dapat di dihubungkan, sehingga fakta yang tidak

berhubungan dapat menjadi berhubungan ketika komunikator menghubungkannya.

Koherensi ditampilkan melalui hubungan sebab akibat dan ditandai dengan

pemakaian anak kalimat sebagai penjelas. Koherensi dapat diamati dari pemakaian kata
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penghubung antar fakta/proposisi. Kata hubung yang dipakai (dan, akibat, tetapi, lalu, karena,

meskipun)menyebabkan makna yang berlainan ketika hendak menghubungkan proposisi.

Koherensi juga memasukkan generalisasi dan spesifikasi. Strategi yang lain pada level

sintaksi adalah bagaimana proposisi –proposisi diatur dalam satu rangkaian kalimat.

Proposisi mana yang diletakkan di awal kalimat dan proposisi mana yang diletakkan diakhir

kalimat. Makna yang ditimbulkan jelas berbeda, karena menunjukkan bagian mana yang

lebih ditonjolkan kepada publik. Termasuk kedalam bagian bentuk kalimat ini adalah apakah

berita itu memakai bentuk deduktif atau induktif.

e. Leksikon/Stilistik

Strategi dalam level ini adalah pemilihan kata apa yang ingin dipakai oleh

komunikator. Pada prinsipnya bagaimana pihak lawan dicitrakan secara negative sedangkan

pihak sendiri digambarkan secara positif. Disisi lain keburukan mengenai diri ssendiri

digambarkan secara halus, misalnya dengan menggunakan pilihan kata – kata eufemisme.

Elemen pemilihan kata pada dasarnya menandakan bagaimana seorang melakukan

pemilihan kata atas berbagai kemungkinan kata yang tersedia. Kata “meninggal” misalnya

mempunyai kata lain : mati,tewas,gugur,terbunuh dan sebagainya. Plihan kata – kata yang

digunakan menggambarkan sikap dan ideology tertentu. Suatu peristiwa yang sama dapat

digambarkan berbeda dengan pemilihan kata yang berbeda – beda.

f. Retoris

Strategi pada level retoris ini adalah gaya yang diungkapkan ketika seorang berbicara

atau menulis yang bertujuan untuk menarik perhatian, atau menekankan sisi tertentu dan

mempersusasi khalayaknya. Retoris berhubungan erat dengan bagaimana pesan itu

disampaikan. Pemakaiannya diantaranya dengan menggunakan gaya repetisi (pengulangan)

aliterasi (pemakaian kata – kata yang permulaannya sama bunyinya seperti sajak). Bentuk
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lain gaya retoris adalah ejekan (ironi), dan metonomi. Tujuannya adalah melebihkan suatu

yang positif mengenai diri sendiri dan melebihkan keburukan pihak lawan.

Strategi retoris juga berbentuk interaksi dan ekspresi, yakni bagaimana komunikator

menempatkan/memposisikan dirinya diantara khalayak. Apakah memakai gaya formal,

informal, dan juga apakah komunikator ingin diposisikan sejajar atau tidak sejajar dengan

khalayak. Selain itu juga didukung oleh bagaimana ekspresi komunikator untuk membantu

menonjolkan atau menghilangkan bagian tertentu dari teks yang disampaikan.

Strategi wacana lain dalam level retoris adalah dengan menampilkan visual image.

Elemen ini dalam teks ditampilkan secara detail bagian mana yang ditonjolkan, misalnya

pentingnya peran – peran atau kelompok – kelompok tertentu dalam masyarakat, dan sebagai

konsekuensinya memarginalkan kelompok – kelompok lain (Eriyanto,2000: 7-18).


