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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Berakhirnya kekuasaan Orde Baru pada tahun 1998, hampir semua komponen bangsa 

memberikan perhatian yang serius pada perbaikan demokrasi di Indonesia yang telah lama 

terpendam. Wacana tentang politik nasional sering diperbincangkan di media massa ataupun 

lembaga-lembaga publik untuk menyusun ulang konsep demokrasi yang lebih baik. Dengan 

ditandai semangat demokratisasi dan menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM), juga 

diwarnai euforia kebebasan dan penolakan terhadap semua hal yang berbau Orde Baru. 

Perkembangan Pemilu di Indonesia juga dipengaruhi oleh perkembangan konstitusinya dan 

sistem politik yang diterapkan, sehingga baik asas Pemilu, peserta Pemilu, penyelenggara 

Pemilu, maupun macam-macam Pemilu juga mengalami dinamika. Oleh karena itu 

pemerintah dan jajarannya menyusun undang-undang tentang konsep demokrasi yang cocok 

untuk diterapkan di Indonesia sampai pada saat ini dan membahas undang-undang tentang 

Pemilu sebagai bentuk demokrasi untuk diterapkan pada Pemilu yang akan datang. 

Bentuk demokrasi yang pernah terlaksana setelah habisnya kekuasaan Orde Baru adalah 

pelaksanaan Pemilu legislatif dan eksekutif. Merupakan contoh politik yang demokratis di 

Indonesia. Dapat diartikan Pemilu legislatif adalah pemilihan jabatan publik yang 

merepresentasikan kehendak atau aspirasi rakyat dan keterwakilan rakyat, seperti anggota 

DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD (Mukthie Fadjar, 2013). Melalui Pemilu legislatif, 

masyarakat secara tidak langsung diajarkan mengikuti proses politik. Pemilu mempunyai 

daya tarik bagi siapa saja yang ingin menjadi penguasa dan mempertahankan kekuasaannya. 
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Dengan melalui dukungan suara dari pemilih (masyarakat), berhasil atau tidaknya meminta 

dukungan bisa langsung dilihat dari hasil Pemilu. 

Pada saat ini tidak dipungkiri lagi bahwa komunikasi politik telah dipahami dan 

dimengerti oleh semua kalangan masyarakat karena komunikasi politik merupakan roda 

untuk pembangunan demokrasi yang baik. Komunikasi politik merupakan penggerak awal 

dari perpolitikan yang demokratis. Dalam proses politik, komunikasi politik merupakan hal 

yang penting, terutama peran media untuk menyampaikan pesan kepada khalayak 

(masyarakat). Komunikasi politik juga dimaknai sebagai perilaku dan kegiatan komunikasi 

yang bersifat politik dan mempunyai akibat politik yang akan mempengaruhi terhadap 

perilaku politik (Dahlan, 1999). Proses ini berlangsung di semua tingkat masyarakat di 

tempat yang memungkinkan terjadinya  proses politik. Komunikasi politik harus dilakukan 

dengan baik agar yang akan disampaikan kepada masyarakat tersampaikan sesuai dengan 

tujuan. Tetapi tidak semua komunikasi politik berjalan dengan baik, ada kalanya yang 

dikomunikasikan tidak sesuai dengan tujuannya, hambatan inilah yang harus di antisipasi 

agar tidak terlalu berpengaruh terhadap citra dan suara pemilih. Kurangnya komunikasi 

politik antar petinggi politik dengan masyarakat akan menghambat tujuan proses politik itu 

sendiri dan yang diharapkan tidak akan bisa terwujud.  

Komunikasi partai politik di kota Malang tidak jauh berbeda dengan cara komunikasi 

partai politik di kota lain dan perkembangan komunikasi politik di kota Malang juga tidak 

akan terlepas dari perkembangan komunikasi politik di Indonesia. Perkembangan komunikasi 

politik tidak bisa lepas dari kerangka dasar ilmu komunikasi yang menurut Laswell adalah 

siapa, mengatakan apa, dengan saluran apa, kepada siapa dengan akibat apa. Yang terpenting 

dalam komunikasi politik adalah strategi komunikasi politik yang telah direncanakan sebagai 

jalan tersampaikannya pesan politik yang efektif dan efisien  dari komunikator terhadap 

masyarakat umum. Sejalan dengan itu menurut Windleshan dalam Subiakto dan Ida 
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(2012:19) bahwa komunikasi politik adalah penyampaian pesan politik dari pengirim ke 

penerima dengan penekanan yang membuat penerima menerima apa yang disampaikan oleh 

pengirim dan menolak yang berasal dari pihak lain. 

Pada masa ini terdapat berbagai macam partai politik. Partai-partai politik dengan 

berbagai latar belakang ideologi berusaha mendapatkan simpati dari masyarakat. Partai 

politik pada  masa ini menjadi aktor utama dalam kegiatan komunikasi politik, melalui 

berbagai aktivitas yang mereka lakukan. Partai politik juga menjadi kendaraan bagi seseorang 

untuk ikut berpolitik. Partai politik sudah seharusnya menjalankan fungsinya sebagai 

kendaraan politik dan menjalankan komunikasi politik sesuai yang ingin dicapai. 

Untuk mencapai tujuan itu semua diperlukan suatu strategi komunikasi politik dimana 

hal ini merupakan keseluruhan keputusan kondisional tentang tindakan yang akan dijalankan 

saat ini, guna mencapai tujuan politik pada masa depan. Untuk membangun strategi 

komunikasi politik dengan langkah pertama adalah merawat ketokohan dan memantapkan 

kelembagaan. Artinya, ketokohan seorang politikus dan kemantapan lembaga politiknya 

dalam masyarakat akan memiliki pengaruh tersendiri dalam komunikasi politik. Selain itu, 

juga diperlukan kemampuan dan dukungan lembaga dalam menyusun pesan politik, 

menetapkan metode dan memilih media politik yang tepat. Hal itu penting dalam upaya 

memenangkan kompetisi dalam pemilihan umum, dan dalam pengambilan keputusan politik 

lainnya. Oleh karena itu merawat ketokohan dan memantapkan kelembagaan politiknya 

merupakan keputusan strategis yang paling tepat bagi komunikator politik untuk mencapai 

tujuan politik kedepan, terutama memenangkan pemilihan umum. Ketika komunikasi politik 

berlangsung, yang berpengaruh bukan pesan politik saja, melainkan tokoh politik (politikus) 

atau tokoh aktivis dan professional dan dari lembaga lembaga mana yang menyampaikan 

pesan politik itu. Oleh sebab itu, ketokohan seorang komunikator politik dan lembaga politik 

yang mendukungnya sangat menentukan berhasil atau tidaknya komunikasi politik dalam 
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mencapai sasaran dan tujuannya.  Langkah berikutnya adalah menciptakan kebersamaan   

antara politikus dan khalayak (rakyat) dengan cara mengenal khalayak dan menyusun pesan 

yang homofili. Suasana homofili yang harus diciptakan adalah persamaan bahasa (simbol 

komunikasi), persamaan busana, persamaan kepentingan dengan khalayak, terutama 

mengenai pesan politik, dan media politik. Namun, yang sangat penting adalah siapa tokoh 

yang melakukan komunikasi dengan khalayak. Artinya, politikus atau aktivis telah memiliki 

persamaan dengan khalayaknya.  

Langkah strategis ketiga yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan komunikasi 

politik, yaitu membangun consensus baik antara para politikus dalam satu partai politik 

maupun antara para politikus dari partai yang berbeda. Semua pihak yang berkomunikasi atau 

berinteraksi memiliki posisi yang sama dan sederajat, sehingga tercipta suasana yang 

dialogis. Komunikasi interaksional dikenal sebagai komunikasi yang manusiawi, karena 

semua pihak diangkat derajatnya ke posisi yang mulia. Selanjutnya dalam penggunaan media 

dalam komunikasi politik, perlu dipilah dan dipilih dengan cermat untuk menyesuaikan 

dengan kondisi dan situasi khalayak, dengan memperhatikan sistem komunikasi politik 

disuatu negara atau bangsa. 

Apabila strategi komunikasi tersebut dapat diaplikasikan dengan baik, maka tujuan yang 

hendak dicapai akan terwujud dan berdampak pada kemenangan partai politik dalam 

pemilihan umum. 

Berdasarkan hasil rekapitulasi KPU Kota Malang menetapkan 45 Caleg sebagai calon 

anggota legislatif yang memenangkan Pemilu legislatif 2009. Dari 45 kursi beberapa kursi 

diantaranya dimiliki Partai Demokrat dengan jumlah kursi terbanyak yakni 12 kursi. Pada 

Pemilu 2004 PDIP menguasai 12 kursi, sementara di Pemilu 2009 dari total 45 kursi PDIP 

harus kehilangan tiga kursi dan posisinya harus bergeser ke posisi dua atau satu tingkat di 
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bawah partai Demokrat. Selebihnya Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan 

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) masing-masing meraih lima kursi. Partai Amanat Nasional 

(PAN) empat kursi; Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dua kursi. Sedangkan Partai Karya 

Peduli Bangsa (PKPB) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) dan Partai Damai Sejahtera 

masing-masing mendapat satu kursi.  

Berdasarkan hasil Pemilu 2004 dan 2009 banyak partai-partai besar yang ikut 

memanaskan jalannya Pemilu legislatif. Persaingan partai-partai politik dalam mensukseskan 

Pemilu legislatif mempunyai beragam strategi komunikasi politik yang digunakan. Badan 

pemenangan Pemilu mempunyai peran penting dalam memenangkan Pemilu legislatif yang 

akan merumuskan strategi komunikasi politik yang berbeda dengan partai lain untuk meminta 

dukungan dari masyarakat dan mencapai cita-cita proklamasi sesuai dengan ideologi partai 

yang dijadikan dasar untuk memperjuangkan rakyat dan bangsa.  

Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan karena pada Pemilu tanggal 5 Juli 2014 telah 

memenangkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan perolehan suara 

terbanyak. Yang sebelumnya pada Pemilu tahun 2004 dimenangkan oleh partai PDIP dan 

Pemilu tahun 2009 dimenangkan oleh Partai Demokrat. Kemenangan ini pun tidak lepas dari 

strategi komunikasi politik yang diterapkan oleh badan pemenangan Pemilu Partai Demokrasi 

Indonesia Perjuangan (PDIP) dalam memperjuangkan ideologi partai yang bertujuan untuk 

mensejahterakan rakyat.   

Dari kemenangan Pemilu tahun 2014 strategi komunikasi politik dibutuhkan, terutama 

media sebagai penyampaian pesan yang efektif dan efisien. Saat proses politik itu 

berlangsung, strategi komunikasi politik yang direncanakan oleh Badan Pemenangan Pemilu 

(Bappilu) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) akan menjadi sangat penting untuk 

kesuksesan Pemilu legislatif tahun 2014 di kota Malang. Partai-partai besar di Kota Malang 
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yang akan bersaing ketat untuk memperoleh kemenangan dan untuk pencapaian tujuan 

mereka, strategi komunikasi politik, media komunikasi politik dalam penyampaian pesan 

menjadi cara dalam mendapatkan partisipan atau dukungan di Kota Malang. Karena dengan 

cara demikian pesan dari masing-masing partai yang berasaskan ideologi sebagai pedoman 

untuk menesejahterahkan rakyat bisa tersampaikan kepada masyrakat dan secara tidak 

langsung bisa mengetahui siapa saja para calon anggota legislatif yang akan menjadi wakil 

mereka, harapan dan penyambung aspirasi rakyat di pemerintahan setidaknya lima tahun 

mendatang. 

Dalam penelitian ini akan membahas strategi komunikasi politik yang telah 

direncanakan dan dilakukan oleh Badan Pemenangan  Pemilu Partai Demokrasi Indonesia 

Perjuangan (PDIP) untuk memperjuangkan ideologi partai agar mendapatkan dukungan dari 

masyarakat dan mensukseskan Pemilu legislatif di kota Malang pada tahun 2014. Oleh 

karena itu peneliti mengangkat topik dalam penelitian ini dengan judul: “Strategi Komunikasi 

Politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dalam Pemilu tahun 2014 di Kota 

Malang (Studi pada Badan Pemenangan Pemilu PDIP Kota Malang)”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, masalah yang menjadi pokok pembahasan 

penelitian ini adalah Bagaimana Strategi Komunikasi Politik Badan Pemenangan Pemilu 

PDIP pada Pemilu Legislatif tahun 2014 di Kota Malang? 



7 
 

 
 

1.3 Tujuan Penelitian 

Maka dalam penelitian ini, tujuan yang ingin dicapai adalah Untuk Mengetahui Strategi 

Komunikasi Politik Badan Pemenangan Pemilu PDIP pada Pemilu Legislatif tahun 2014 di 

Kota Malang. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Beberapa manfaat secara praktis dari penelitian ini, adalah sebagai berikut : 

1. Secara praktis, penelitian ini dapat dapat menambah pengetahuan dan wawasan 

mengenai  strategi komunikasi politik oleh badan pemenangan Pemilu PDIP pada 

Pemilu legislatif tahun 2014 di kota Malang Dan mendapatkan kesimpulan yang 

valid, reliebel dan objektif. Serta untuk memperoleh pengalaman dalam melakukan 

penelitian di bidang komunikasi politik yang saat ini sedang menjadi konsumsi di 

semua kalangan masyarakat.   

2. Secara akademis, penelitian ini dapat memberikan informasi secara tertulis maupun 

sebagai referensi mengenai strategi komunikasi politik. Dan memperbanyak 

wawasan tentang ilmu komunikasi dan politik khususnya studi yang menfokuskan 

pada komunikasi politik yang baik dan demokratis sesuai dengan system komunikasi 

politik di Indonesia. 


