
8 
 

 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Ruang Lingkup Komunikasi  

Memahami komunikasi politik tidak hanya cukup mengerti apa komunikasi dan apa politik 

ataupun menggabungkan pengertian dari keduanya, walaupun pada pengertian secara mudahnya. 

Maka ada baiknya kedua kata ini dipahami dalam konteks yang lebih luas yaitu “komunikasi”. 

Pengertian tentang komunikasi sendiri sangatlah beragam. Jika ditelusuri dari asal katanya 

(etimologi), kata komunikasi berasal dari kata communis yang berarti “milik bersama”. Ada 

tantangan dalam mendefinisikan kata “komunikasi” karena berbagai definisi yang muncul. 

Menurut Katherine Miller dalam Fajar Junaedi (2013:20) menyatakan  koseptualisasi komunikasi 

telah mengalami perubahan secara substansial selama bertahun-tahun.  

Ada lusinan pengertian komunikasi yang muncul sebagai hasil dari kompleksitas dan 

kekayaan kajian komunikasi. Keberagaman pengertian komunikasi ini membawa keunikan 

dalam kajian komunikasi. Menurut Turner dan West dalam Fajar Junaedi (2013:20) ada beberapa 

kata kunci dalam komunikasi yang memayungi berbagai perspektif yang ada yaitu social, proses, 

symbol, makna dan lingkungan. Dari kata kunci tersebut dapat didefinisikan komunikasi sebagai 

sebuah proses social dimana individu-individu menggunakan symbol untuk menafsirkan makna 

dalam lingkungan mereka. Komunikasi juga bersifat dinamis, kompleks dan secara terus 

menerus berubah. Dari pandangan tentang komunikasi yang dinamis seperti ini, maka 
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penenkanannya terutama pada proses dinamis dalam menciptakan makna. Karena itu lah 

komunikasi tidak bisa didefinisikan sebagai awal dan akhir.  

Ada pula pengertian dasar yang dari komunikasi yang dikemukakan oleh Harold Lasswell, 

yaitu Who, Says what, In which channel, To whom, Whith what effect. Dan selanjutnya 

komunikasi menurut Aristoteles dalam Deddy Mulyana (2008:146) adalah komunikasi retoris 

yang lebih dikenal dengan komunikasi publik atau pidato. Pada masa itu, seni berpidato memang 

merupakan keterampilan penting yang digunakan di pertemuan-pertemuan masyarakat. Oleh 

karena itu semua bentuk komunikasi publik melibatkan persuasi, Aristoteles tertarik menelaah 

sarana persuasi yang paling efektif dalam pidato. 

 Menurut Aristoteles, persuasi dapat dicapai oleh siapa Anda  (etos-keterpercayaan anda), 

Argumen anda (logos-logika dalam pendapat anda), dan dengan memainkan emosi khalayak 

(pathos-emosi khalayak). Dengan kata lain, faktor-faktor yang memainkan peran dalam 

menentukan efek persuasif suatu pidato meliputi isi pidato, susunannya, dan cara 

penyampainnya. Aristoteles juga menyadari peran khalayak pendengar. Persuasi berlangsung 

melalui khalayak ketika mereka diarahkan oleh pidato itu kedalam suatu keadaan emosi tertentu. 

Walaupun sederhana tetapi sangat membantu mempermudah pemahaman terhadap fenomena 

komunikasi terutama untuk komunikasi politik. Ada pun sifat-sifat komunikasi yang dikatakan 

oleh Barnlund dalam Henry Subiakto & Rachmah Ida (2012:15) adalah  

a. Dynamic (dinamis), yakni sebagai proses perilaku yang dipikirkan, dan bukan sesuatu 

yang tersendiri tanpa dipikirkan, ia digerakkan oleh mekanisme internal (aksi diri), atau 

hanya dipegaruhi kekuatan-kekuatan eksternal (interaksi). 
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b. Continous (sinambung), tidak ada sesuatu yang berdiri sendiri, komunikasi sebagai salah 

satu kondisi kehidupan berkesinambungan tanpa awal dan akhir. 

c. Circulair (berputar), tidak ada urutan yang linear dalam arus makna dari seseorang 

kepada yang lain, orang terlibat komunikasi secara simultan dengan bukan kepada satu 

sama lain. 

d. Unrepeatable (tidak dapat diulang), karena penciptaan kembali makna yang sinambung 

itu melibatkan perubahan citra personal pada masa lau, masa kini dan masa yang akan 

datang, sehingga mustahil orang dapat memberikan pesan yang identik sama artinya 

dengan yang diberikan pada saat yang berbeda. 

e. Irreversible (tidak dapat di balik), dalam komunikasi pesan yang telah diucapkan dan 

diinterpretasikan tidak dapat diambil kembali dari ingatan penerimanya. 

f. Complex, komunikasi berlangsung dalam banyak konteks yang berlainan dan pada 

banyak tingkatan intrapersonal, interpersonal, organisasional, social dan kultural. 

2.2 Konteks-Konteks Komunikasi 

Komunikasi memiliki banyak tingkatan lainnya seperti komunikasi politik, komunikasi 

dakwah, komunikasi bisnis, komunikasi pemasaran, dan lain-lain. Kategorisasi berdasarkan 

tingkatan (level) yang paling lazim digunakan untuk melihat konteks komunikasi, dimulai dari 

komunikasi yang melibatkan jumlah peserta komunikasi yang paling sedikit hingga komunikasi 

yang melibatkan jumlah peserta yang paling banyak. Terdapat empat tingkat komunikasi yang 

disepakati banyak pakar, yaitu: komunikasi antarpribadi, komunikasi kelompok, komunikasi 

organisasi, dan komunikasi massa menurut Deddy Mulyana (2008:80). 
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2.2.1. Komunikasi Antarpribadi  

Komunikasi antarpribadi (interpersonal communication) menurut Deddy Mulyana 

(2008:81) adalah komunikasi antara orang-orang  secara tatap muka, yang 

memungkinkan setiap pesertanya menangkap reaksi orang lain secara langsung, baik 

secara verbal ataupun nonverbal.  R. Wayne Pace dalam Hafied Cangara (2014:36) 

menyatakan bahwa “Interpersonal communication is communication involving two 

people in a face to face setting.”  

Komunikasi antarpribadi adalah proses komunikasi yang berlangsung antara dua 

orang atau lebih secara tatap muka (face to face) dimana komunikator langsung 

menangkap respon atau reaksi dari komunikan. Kegiatan ini bersifat individu dimana 

komunikator dengan komunikan bertemu secara langsung bertatap muka sehingga 

terjadi proses penyampaian pesan. Komunikasi antarpribadi dirasa membuat 

hubungan antara komunikator dan komunikan terasa menjadi lebih akrab. 

Komunikasi antarpribadi dinilai paling efektif dalam mengubah sikap, 

kepercayaan, opini, dan perilaku komunikan karena efek atau timbal balik yang 

ditimbulkan dari proses komunikasi tersebut dapat langsung dirasakan oleh 

komunikator karena selama komunikasi antarpribadi berlangsung, komunikator dapat 

melihat secara langsung timbal balik yang diberikan oleh komunikan baik secara 

verbal atau dalam bentuk kata-kata maupun secara nonverbal dalam bentuk gerak-

gerik seperti anggukan dan lain sebagainya. Everet M. Roger dalam Liliweri 

(1991:19) menyatakan komunikasi antarpribadi memiliki beberapa karakteristik, 

antara lain:  
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1. Arus pesannya yang cenderung dua arah. 

2. Konteks komunikasinya tatap muka. 

3. Tingkat umpan balik yang terjadi tinggi. 

4. Kemampuan untuk mengatasi tingkat selektifitas yang tinggi. 

5. Kecepatan jangkauan terhadap audience besar, relative lambat. 

6. Efek yang mungkin terjadi adalah perubahan sikap. 

2.2.2 Komunikasi Kelompok  

Komunikasi kelompok merupakan komunikasi yang dilakukan dengan sebagian 

orang dengan karakteristik yang sama, karakteristik ini dilihat dari minat yang sama 

(interest). Kelompok sendiri adalah sekumpulan orang yang mempunyai tujuan 

bersama, yang berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama (adanya 

rasa saling kebergantungan), mengenal satu sama lainnya, dan memandang mereka 

sebagai bagian dari kelompok. 

Komunikasi kelompok biasanya merujuk pada pada komunikasi yang dilakukan 

kelompok kecil (small group communication), jadi bersifat tatap muka menurut 

Deddy Mulyana (2008:82). B. Curtis, James J. Floyd, dan Jerry L. Winsor (2005:149) 

menyatakan komunikasi kelompok terjadi ketika tiga orang atau lebih bertatap muka, 

biasanya dibawah pengarahan seorang pemimpin untuk mencapai tujuan atau sasaran 

bersama dan mempengaruhi satu sama lain.  
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Lebih mendalam ketiga ilmuwan tersebut menjabarkan ciri-ciri dari komunikasi 

kelompok sebagai berikut: 

1. Kelompok berkomunikasi melalui tatap muka. 

2. Kelompok memiliki sedikit partisipan. 

3. Kelompok bekerja dibawah arahan seorang pemimpin. 

4. Kelompok membagi tujuan atau sasaran bersama. 

5. Anggota kelompok memiliki pengaruh satu sama lain. 

 

Hampir sama dengan komunikasi antarpribadi, komunikasi kelompok dilakukan 

secara langsung atau tatap muka sehingga umpan balik dari peserta komunikasi 

kelompok masih bisa langsung diidentifikasi dan ditanggapi langsung oleh peserta 

lainnya. Dengan kata lain komunikasi kelompok dengan sendirinya melibatkan juga 

komunikasi antarpribadi. Contoh dari komunikasi kelompok adalah komunikasi 

dalam keluarga, komunikasi dengan tetangga, komunikasi dengan teman terdekat, 

kerabat, ataupun kelompok diskusi. 

2.2.3 Komunikasi Organisasi  

Komunikasi organisasi menurut Deddy Mulyana (2008:83) adalah pengiriman 

dan penerimaan berbagai pesan organisasi di dalam kelompok formal maupun 

informal dari suatu organisasi. Komunikasi organisasi (organizational 

communication) terjadi dalam suatu organisasi, bersifat formal, dan juga informal, 
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dan berlangsung dalam jaringan yang lebih besar daripada komunikasi kelompok.  

Komunikasi formal adalah komunikasi yang berdasarkan struktur organisasi, yakni 

komunikasi ke bawah, komunikasi ke atas, dan komunikasi horizontal, sedangkan 

komunikasi informal tidak bergantung pada struktur organisasi. 

Conrad dalam Tubbs dan Moss (2005:170) mengidentifikasi tiga komunikasi 

organisasi sebagai berikut:  

1. Fungsi perintah, yaitu fungsi yang berkenaan dengan anggota-anggota organisasi 

mempunyai hak dan kewajiban, membicarakan, menerima, menafsirkan dan 

bertindak atas suatu perintah. Tujuan dari fungsi perintah ini adalah koordinasi 

diantara sejumlah anggota yang bergantung dalam organisasi tersebut 

2. Fungsi relasional, yaitu fungsi yang berkenaan dengan komunikasi 

memperbolehkan anggota-anggota menciptakan dan mempertahankan bisnis 

produktif hubungan personal denga anggota organisasi lainnya. Hubungan dalam 

pekerjaan akan mempengaruhi kinerja pekerjaan (job performance) dalam berbagai 

cara. 

3. Fungsi manajemen ambigu, berkenaan dengan pilihan dalam situasi organisasi 

sering dibuat dalam keadaan yang sangat ambigu. 

2.2.4 Komunikasi Massa  

Komunikasi massa (mass communication) menurut Deddy Mulyana (2008:83) 

adalah komunikasi yang menggunakan media massa, baik cetak (surat kabar, 

majalah) atau elektronik (radio, televisi), berbiaya relative mahal yang dikelola oleh 
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suatu lembaga atau orang yang dilembagakan, yang ditujukan kepada sejumlah besar 

orang ang tersebar di banyak tempat, anonym, dan heterogen. Pesan-pesannya 

bersifat umum, disampaikan secara cepat, serentak dan selintas (khususnya medua 

elektronik).  Proses komunikasi didominasi oleh lembaga, karena lembagalah yang 

menentukan agendanya. Komunikasi antarpribadi, komunikasi kelompok, dan 

komunikasi organisasi berlangsung juga dalam proses untuk mempersiapkan pesan 

yang disampaikan dalam komunikasi massa.  

Komunikasi massa memiliki jangkauan pengiriman pesan yang lebih luas 

dibandingkan komunikasi lainnya. Pesan-pesan dari komunikasi massa diolah secara 

umum, cepat, dan serentak. Namun komunikasi massa memiliki kekurangan dalam 

hal mengetahui respon dari komunikannya, karena proses penyampaian pesan dari 

komunikasi ini menggunakan media massa. 

2.3 Strategi Komunikasi 

Strategi pada hakikatnya adalah perencanaan (planning) dan manajemen (management) 

untuk mencapai suatu tujuan. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, strategi tidak hanya 

berfungsi sebagai peta jalan yang menunjukkan arah saja, tetapi juga harus menunjukkan 

bagaimana taktik operasionalnya. Demikian pula dengan strategi komunikasi, menurut Onong 

Uchjana Effendi (2008:29) merupakan panduan dari perencanaan komunikasi (communication 

planning) dan manajemen (management planning) untuk mencapai suatu tujuan. Untuk mencapai 

suatu tujuan tersebut strategi komunikasi harus dapat menunjukkan secara taktis bagaimana 

operasionalnya. Dalam arti kata bahwa pendekatan (approach) bisa berbeda-beda sewaktu-

waktu, tergantung kepada situasi dan kondisi.  
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Sedangkan menurut Hafied Cangara (2013:61) strategi komunikasi adalah kombinasi 

terbaik dari semua elemen komunikasi mulai dari komunikator, pesan, saluran, penerima sampai 

pada pengaruh (effect) yang dirancang untuk mencapai tujuan komunikasi yang optimal. Dari 

dua definisi strategi komunikasi diatas dapat disimpulkan bahwa strategi komunikasi merupakan 

sebuah perencanaan atau cara yang dipergunakan untuk mencapai sebuah tujuan komunikasi. 

Strategi komunikasi memiliki dua peran ganda yaitu menyebarluaskan pesan komunikasi 

yang bertujuan untuk menginformasikan, menginstruksi secara terperinci kepada sasaran untuk 

mendapatkan hasil yang terbaik. Kemudian untuk menjembatani kesenjangan budaya atau 

dengan kata lain fungsi ini terjadi akibat mudahnya diperoleh penggunaan terhadap media massa 

yang dapat merusak moral budaya. Strategi komunikasi harus mendukung program aksi (action 

program) yang meliputi serangkaian tindakan, antara lain:  

1. Memberitahu khalayak sasaran, internal dan eksternal mengenai tindakan yang akan 

dilakukan. Membujuk khalayak sasaran untuk mendukung dan menerima tindakan 

dimaksud. 

2. Mendorong khalayak yang sudah memiliki sikap mendukung atau menerima untuk 

melakukan tindakan. 

Berhasil tidaknya kegiatan komunikasi secara efektif banyak ditentukan oleh strategi 

komunikasi. Strategi komunikasi baik secara makro (planned multimedia strategy) maupun 

mikro (single communication medium strategy) mempunyai fungsi ganda, yaitu:   

1. Menyebarluaskan pesan komunikasi yang bersifat informatif, persuasive, dan instruktif 

secara sistematis kepada sasaran untuk memperoleh hasil yang optimal. 
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2. Menjembatani kesenjangan budaya (cultural gap) akibat kemudahan diperolehnya dan 

kemudahan dioperasionalkannya media massa yang begitu ampuh, yang jika dibiarkan 

akan merusak nilai-nilai budaya. 

Strategi komunikasi bertujuan untuk menciptakan pengertian dalam berkomunikasi, 

membina dan memotivasi agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan pihak komunikator. 

R.Wayne Pace, Brent D. Peterson, dan M. Dallas Burnet dalam Rusady Ruslan (2008:37) 

menuliskan ada empat tujuan strategi komunikasi yaitu: 

1. To secure understanding, yaitu untuk memastikan bahwa terjadi suatu pengertian dalam 

berkomunikasi. Memberikan pengaruh kepada komunikan melalui pesan-pesan yang 

disampaikan untuk mencapai tujuan tertentu dari organisasi 

2. To establish acceptance yaitu bagaimana cara penerimaan it uterus dibinda dengan baik. 

Setelah komunikan menerima dan mengerti pesan yang disampaikan, pesan tersebut perlu 

dikukuhkan dalam benak komunikan agar menghasilkan feedback yang mendukung 

pencapaian tujuan komunikasi. 

3. To motivate action yaitu penggiat untuk memotivasi. Komunikasi selalu memberi 

pengertian yang diharapkan dapat mempengaruhi atau mengubah perilaku komunikan 

sesuai dengan keinginan komunikator. Jadi strategi komunikasi ditujukan untuk 

mengubah perilaku komunikan. 

4. The goals which the communicator sought to achieve. Artinya bagaimana mencapai 

tujuan yang hendak dicapai oleh pihak komunikator dari proses pesan tersebut. 
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2.3.1 Perumusan Strategi Komunikasi 

Dalam menyampaikan pesan, seorang komunikator harus mampu menciptakan sebuah 

komunikasi yang efektif agar menimbulkan efek yang diinginkan pada komunikan. Untuk 

menciptakan komunikasi yang efektif, seorang komunikator harus memikirkan bagaimana cara 

agar pesan tersebut dapat tersampaikan dengan baik terhadap khalayak mulai dari metode 

penyajian pesan, media yang digunakan dalam menyampaikan pesan, dan lain sebagainya. Agar 

pesan yang disampaikan kepada sasaran (public) menjadi efektif, terdapat beberapa strategi 

komunikasi menurut Anwar Arifin (2008:72), yaitu:  

1. Mengenal Khalayak 

Mengenal khalayak merupakan langkah pertama bagi komunikator dalam usaha 

komunikasi yang efektif.  Dalam proses komunikasi, khalayak dianggap pihak yang sama sekali 

tidak pasif, melainkan aktif. Sehingga antara komunikator dan komunikan bukan saja terjadi 

sebuah hubungan, tetapi juga saling mempengaruhi. Artinya komunikan dapat dipengaruhi oleh 

komunikator dan komunikator dapat dipengaruhi oleh komunikan. Dalam proses komunikasi, 

baik komunikator maupun komunikan mempunyai kepentingan yang sama, maka dari itu untuk 

menciptakan sebuah komunikasi yang efektif komunikator harus menciptakan persamaan 

kepentingan dengan komunikan terutama dalam pesan, metode dan media. 

2. Menyusun Pesan 

Setelah mengenal khalayak dan situasi, maka langkah selanjutnya dalam perumusan 

strategi komunikasi adalah menyusun pesan, yaitu menentukan tema dan materi. Pesan dapat 

disampaikan dengan cara tatap muka atau melalui media komunikasi. Isi dari sebuah pesan bisa 

berupa ilmu pengetahuan, hiburan, informasi, nasihat atau propaganda. Syarat dari sebuah pesan 
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yang efektif adalah menarik, dapat memenuhi kebutuhan individual (personal needs) pada 

komunikan, pesan dapat memuaskan kebutuhan emosi, pesan dapat memuaskan kebutuhan 

harapan logis bagi penerima pesan. 

Wilbur Schramm dalam Anwar Arifin (2008:75) mengatakan bahwa agar komunikasi 

yang disampaikan dapat lebih efektif, maka pesan yang disampaikan harus memenuhi syarat-

syarat berikut:  

1. Pesan harus dirancang dan disampaikan sedemikian rupa sehingga dapat menarik 

perhatian sasaran dimaksud. 

2. Pesan harus menggunakan tanda-tanda yang tertuju kepada pengalaman yang sama antara 

sumber dan sasaran, sehingga sama-sama dapat dimengerti. 

3. Pesan harus membangkitkan kebutuhan pribadi pihak sasaran dan menyarankan beberapa 

cara untuk memperoleh kebutuhan itu. 

4. Pesan harus menyarankan suatu jalan untuk memperoleh kebutuhan yang layak bagi 

situasi kelompok dimana sasaran berada pada saat ia gerakkan untuk memberikan 

tanggapan yang dikehendaki. 

3. Menetapkan Metode 

Selain mengenal khalayak dan memantapkan isi pesan, metode dalam penyampaian 

sebuah komunikasi juga salah satu hal yang penting agar efektivitas dalam komunikasi bisa 

tercapai. Terdapat beberapa metode komunikasi efektif, antara lain:  

1. Redundancy (Repetition) yaitu mempengaruhi khalayak dengan jalan mengulang-ulang 

pesan. 
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2. Canalizing Proses yaitu memahami dan meneliti pengaruh kelompok terhadap individu 

atau khalayak. 

3. Informatif, yaitu satu bentuk pesan yang bertujuan mempengaruhi khalayak dengan jalan 

memberikan penerangan. Penerangan berarti menyampaikan apa adanya, apa 

sesungguhnya, diatas fakta dan data yang benar serta pendapat yang benar pula. 

4. Persuasif, yaitu mempengaruhi dengan jalan membujuk. 

5. Edukatif, yaitu salah satu cara mempengaruhi khalayak dari suatu pernyataan umum yang 

dilontarkan. Metode mendidik berarti memberikan suatu ide, fakta, pendapat, 

pengalaman, dengan sengaja, teratur dan terencana, dengan tujuan mengubah tingkah 

laku komunikan. 

6. Kursif, yaitu mempengaruhi khalayak dengan cara memaksa. 

 

4. Seleksi dan Penggunaan Media 

Pemilihan media dalam komunikasi haruslah selektif, maksudnya komunikator harus 

mampu melihat dan menyesuaikan keadaan dan kondisi khalayak dengan media komunikasi 

yang akan digunakan. Hal ini dikarenakan situasi dan kondisi komunikan tidak semua sama, 

seperti halnya media komunikasi yang memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri. 

2.4 Komunikasi Politik 

Politik juga dapat dilihat dari menurunnya angka partisipasi pemilih dalam pemilihan 

umum. Para pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya, umumnya beranggapan bahwa 
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hanya sebagai bentuk penghamburan uang dan partai politik yang ada dianggap tidak 

memberikan solusi kongkret serta dianggap hanya memberikan janji-janji kosong. Para 

pengkritik yang mencela politik umumnya memiliki aspirasi yang sama, yaitu bahwa mereka 

menganggap bahwa politik hanyalah perebutan kuasa, harta dan tahta.  

Menurut Rod Hague dalam Fajar Junaedi (2013:23) politik adalah kegiatan yang 

menyangkut cara bagaimana kelompok-kelompok mencapai keputusan-keputusan yang bersifat 

kolektif dan mengikat melalui usaha untuk mendamaikan perbedaan-perbedaan di anggota-

anggotanya. Pengertian ini secara jelas menyebutkan bahwa politik adalah menyangkut cara 

berbagai kelompok mencapai keputusan yang bersifat kolektif, yang berimplikasi tentang 

pentingnya komunikasi dalam rangka untuk mencapai keputusan. Dalam politik, berbagai 

kelompok berusaha membuat keputusan secara kolektif, dimana dalam proses pembuatan 

kelompok-kelompok yang ada tidak akan mampu membuat keputusan secara kolektif. 

Di dunia politik juga dibutuhkan kekuasaan politik yang dapat mempengaruhi kebijakan 

atau merubah suatu kebijakan. Menurut Ossip F. F Flechtheim dalam Suyuti (2003:4) 

membedakan dua macam kekuasaan politik, yaitu: 

a. Bagian dari kekuasaan social yang khususnya terwujud dalam negara (kekuasaan negara 

atau state power) seperti lembaga-lembaga DPR, Presiden atau Perdana Menteri. 

b. Bagian dari kekuasaan adalah yang ditujukan kepada negara merupakan asosiasi atau 

perkumpulan baik bersifat politik maupun non politik yang kadang-kadang 

mempengaruhi jalannya negara seperti organisasi ekonomi, mahasiswa, atau pers. 

Menurut Suyuti (2003:4) menyimpulkan kekuasaan politik adalah kemampuan untuk 

mempengaruhi kebijakan umum (pemerintah) baik terbentuknya maupun akibat-akibatnya sesuai 



22 
 

 
 

dengan tujuan-tujuan pemegang kekuasaan itu sendiri. Untuk menggunakan kekuasaan politik 

yang ada harus ada penguasa yaitu pelaku yang memegang kekuasaan. Menurut Imam Hidajat 

(2009:32) ada tiga komponen dalam rangkaian kekuasaan yang akan mempengaruhi penguasa 

atau pemimpin dalam menjalankan kekuasaannya. Tiga komponen ini adalah pemimpin (pemilik 

atau pengendali kekuasaan), pengikut dan situasi.     

Selanjutnya menurut Andrew Heywood dalam Fajar Junaedi (2013:24) politik adalah 

kegiatan suatu bangsa yang bertujuan untuk membuat, mempertahankan dan mengamandemen 

peraturan-peraturan yang mengatur kehidupannya, yang berarti tidak terlepas dari konflik dan 

kerja sama. Kata “konflik” dan “kerja sama” semakin memperlihatkan tentang pentingnya 

komunikasi dalam kegiatan politik, karena konflik dan kerja sama selalu identik dengan kegiatan 

komunikasi. Adapun pandangan Roelofs dalam Henry Subiakto & Rachmah Ida (2012:17) 

bahwa komunikasi meliputi politik, jika orang dihadapkan pada konflik, mereka akan 

menurunkan makna perselisihan melalui komunikasi. Dengan komunikasi orang berusaha 

menyelesaikan perselisihan mereka. Dikalangan mereka yang berkecimpung dalam politik 

praktis, hal semacam itu begitu tampak dalam terjadinya koalisi ataupun konsensus, merupakan 

contoh bagaimana suatu konflik di turunkan ke dalam komunikasi. 

Berdasarkan  pengertian diatas bahwa komunikasi politik bisa dipahami sebagai diskusi 

public tentang alokasi sumber daya publik dan otoritas resmi (siapa yang diberi kekuasaan untuk 

membuat keputusan hokum, legislative dan pemerintahan) serta sanksi resmi (siapa yang diberi 

penghargaan atau hukuman oleh Negara). Oleh karena itu, Fajar Junaedi (2013:24) 

mengemukakan beberapa definisi mengenai komunikasi politik antara lain: 
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a. Menurut Graber dalam Mc Nair (1999:3) mendefinisikan komunikasi politik sebagai 

bahasa politik yang bukan hanya mengkompromikan retorika semata-mata namun juga 

tanda-tanda paralinguistik seperti gerak tubuh dan tindakan politik seperti boikot dan 

protes. 

b. Sedangkan menurut Windleshan dalam Subiakto dan Ida (2012:19) bahwa komunikasi 

politik adalah penyampaian pesan politik dari pengirim ke penerima dengan penekanan 

pada membuat penerima menerima apa yang disampaikan oleh pengirim dan menolak 

yang berasal dari pihak lain. 

c. Menurut Dan Nimmo dalam Subiakto dan Ida (2012:19) bahwa komunikasi politik 

adalah aktivitas komunikasi yang berhubungan dengan politik dengan menyajikan 

konsekuensi actual dan potensial yang mengatur manusia di bawah kondisi konflik. 

d. Menurut Dahlan dalam Hafied Cangara (2014:29) bahwa komunikasi politik adalah suatu 

bidang atau disiplin yang menelaah perilaku dan kegiatan komunikasi yang bersifat 

politik, atau berpengaruh terhadap perilaku politik. 

Komunikasi politik sebenarnya tidak hanya terbatas aktivitas komunikasi yang berada 

secara nyata dalam ranah politik. Ada pula kegiatan komunikasi di ranah lain, seperti sosial, 

ekonomi, dan budaya, bisa disebut juga sebagai komunikasi politik tatkala aktivitas tersebut 

membawa implikasi terhadap kehidupan politik. Menurut  Fajar Junaedi (2013:26) secara garis 

besar ada tiga elemen besar dalam komunikasi politik, yaitu 

a. Organisasi Politik 



24 
 

 
 

Organisasi politik seringkali disebut sebagai aktor politik. Aktor politik sendiri 

didefinisikan sebagai individu-individu yang menyalurkan aspirasinya melalui perangkat 

organisasi dan lembaga, untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Individu 

ini bisa jadi terlibat dalam proses ini dengan berusaha mendapatkan kekuasaan dalam 

lembaga politik resmi, seperti melalui pemerintahan maupun lembaga legislatife dimana 

melalui lembaga seperti inilah kebijakan diterapkan. Organisasi politik ini meliputi 

partai politik, organisasi public, kelompok penekan dan kelompok teroris. 

b. Media Massa 

Media massa adalah elemen penting dalam proses komunikasi politik, karena tanpa 

media massa pesan politik tidak mampu menjangkau khalayak luas dalam waktu yang 

cepat. Melalui media massa, aktor politik dapat menyampaikan pesan-pesan politik yang 

ditransmisikan oleh media massa pada khalayak luas. Media massa dalam komunikasi 

politik bahkan bukan hanya berperan sebagai penyampai (transmitter) dari pesan-pesan 

politik yang dilakukan oleh aktor politik pada khalayak, namun media massa juga 

berperan sebagai aktor politik dalam proses politik sebagaimana aktor-aktor politik 

lainnya. 

c. Warga Negara 

Warga Negara dalam konteks komunikasi tentu adalah khalayak (audience) yang 

menjadi target sasaran dan tujuan dari berbagai kegiatan politik, karena bagaimanapun 

cara dan apapun bentuknya, aktivitas komunikasi politik diorientasikan untuk 

mempengaruhi khalayak. Tanpa ada khalayak, semua proses komunikasi pasti akan 

mubazir. 
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2.5 Unsur Komunikasi Politik 

Seperti halnya dengan disiplin komunikasi lainnya, komunikasi politik sebagai body of 

knowledge juga terdiri atas berbagai unsur, yakni sumber (komunikator), pesan, media atau 

saluran, penerima dan efek (Nimmo: 1978 dalam Hafied Cangara: 2014). Menurut Hafied 

Cangara (2014:31) menjelaskan bahwa: 

a. Komunikator Politik, komunikasi politik tidak hanya menyangkut partai politik, 

melainkan juga lembaga pemerintahan legislatif dan eksekutif. Dengan demikian, 

sumber atau komunikator politik adalah mereka-mereka yang dapat memberi informasi 

tentang hal-hal yang mengandung makna atau bobot politik, misalnya Presiden, Menteri, 

anggota DPR, MPR, KPU, Gubernur, Bupati/Walikota, DPRD, politisi, fungsional 

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan kelompok-kelompok penekan dalam 

masyarakat yang bisa mempengaruhi jalannya pemerintahan. 

b. Pesan Politik, ialah pernyataan yang disampaikan baik secara tertulis maupun tidak 

tertulis, baik secara verbal maupun nonverbal, tersembunyi maupun terang-terangan, 

baik yang disadari maupun tidak disadari yang isinya mengandung bobot politik. 

Misalnya pidato politik, undang-undang kepartaian, undang-undang pemilu, pernyataan 

politik, artikel atau isi buku/brosur dan berita surat kabar, radio, televisi dan internet 

yang berisi ulasan politik dan pemerintahan, puisi politik, spanduk atau baliho, iklan 

politik, propaganda, perang urat saraf (psywar), makna logo, warna baju atau bendera, 

bahasa badan (body language), dan semacamnya. 

c. Saluran atau Media Politik, ialah alat atau sarana yang digunakan oleh para komunikator 

dalam menyampaikan pesan-pesan politiknya. Misalnya media cetak seperti surat kabar, 
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tabloid, majalah, buku. Lalu media elektronik seperti film, radio, televisi, video, 

komputer dan internet. Media format kecil seperti brosur, selebaran, stiker, bulletin. 

Media luar ruang seperti baliho, spanduk, reklame, kaos oblong, iklan mobil, kalender 

dan segala sesuatu yang bisa digunakan untuk membangun citra. Saluran komunikasi 

publik seperti aula, balai desa, pameran, alun-alun, pasar. Saluran komunikasi sosial 

seperti pertunjukan wayang, pesta rakyat, arisan, pesta tani, dan semacamnya. 

d. Sasaran atau Target Politik, sasaran adalah anggota masyarakat yang diharapkan dapat 

memberi dukungan dalam bentuk pemberian suara kepada partai atau kandidat dalam 

pemilu. Mereka adalah pengusaha, buruh, ibu rumah tangga, pensiunan, veteran, 

pedagang kaki lima, mahasiswa, dan siswa yang akan memilih setelah cukup usia. 

e. Pengaruh atau Efek Komunikasi Politik, efek komunikasi yang diharapkan adalah 

terciptanya pemahaman terhadap sistem pemerintahan dan partai-partai politik, dimana 

nuansanya akan bermuara pada pemberian suara dalam pemilihan umum. Pemberian 

suara ini sangat menentukan terpilih tidaknya seorang kandidat untuk posisi mulai 

tingkat Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, MPR, Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota sampai pada tingkat 

DPRD.      

2.6 Tujuan Komunikasi Politik 

Dalam komunikasi politik juga mempunyai tujuan agar mendapatkan hasil yang diinginkan. 

Menurut Anwar Arifin (2011:177) terdapat empat tujuan komunikasi politik, yaitu:   

a. Citra Politik 



27 
 

 
 

Salah satu tujuan komunikasi politik adalah membentuk citra politik yang baik pada 

khalayak. Citra politik itu terbentuk berdasarkan informasi yang diterima, baik langsung maupun 

melalui media politik, termasuk media sosial dan media massa yang bekerja menyampaikan 

pesan politik yang umum dan actual. Justru itu citra politik merupakan salah satu efek dari 

komunikasi politik dalam paradigma atau perspektif mekanistis, yang pada umumnya dipahami 

sebagai kesan yang melekat dibenak individu atau kelompok. Meskipun demikian citra itu dapat 

berbeda dengan realitas yang sesungguhnya atau tidak merefleksikan kenyataan obyektif.  

Citra politik juga berkaitan dengan pembentukan opini publik karena pada dasarnya opini 

publik politik terbangun melalui citra politik. Sedangkan citra politik terwujud sebagai 

konsekuensi kognisi dari komuikasi politik. Robert dalam Anwar Arifin (2011:177) menyatakan 

bahwa komunikasi tidak secara langsung menimbulkan pendapat atau perilaku tertentu, tetapi 

cenderung memengaruhi cara khalayak mengorganisasikan citranya tentang lingkungan dan citra 

itulah yang memperngaruhi pendapat atau perilaku khalayak. Citra yang melekat dibenak 

seseorang itu dapat berbeda dengan realitas objektif atau tidak selamanya merefleksikan 

kenyataan yang sesungguhnya. Demikian juga citra dapat merefleksikan hal yang tidak wujud 

atau imajinasi yang mungkin tidak sama dengan realitas empiris. Citra juga memiliki empat 

frase, Baudrillard dalam Anwar Arifin (2011:178) menyebutkan bahwa empat frase tersebut 

adalah: (1) representasi dimana citra merupakan cermin suatu realitas; (2) ideologi dimana citra 

menyembunyikan dan memberikan gambaran yang salah akan realitas; (3) citra 

menyembunyikan bahwa tidak ada realitas; dan (4) citra tidak memiliki sama sekali hubungan 

dengan realitas apapun. Citra politik dapat dipahami sebagai gambaran seseorang tentang politik 

(kekuasaan, kewenangan, otoritas, kerjasama, konflik, dan konsensus) yang memiliki makna, 

kendatipun tidak selamanya sesuai dengan realitas politik yang sebenarnya. Citra politik tersusun 
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melalui persepsi yang bermakna tentang gejala politik dan kemudian menyatakan makna itu 

melalui kepercayaan, nilai, dan pengharapan dalam bentuk pendapat pribadi yang selanjutnya 

dapat berkembang menjadi opini publik.  

Dan Nimmo dalam Anwar Arifin (2011:179) menjelaskan bahwa citra seseorang tentang 

politik yang terjalin melalui pikiran, perasaan, dan kesucian subyektif akan memberi kepuasan 

baginya, dan memiliki paling sedikit tiga kegunaan. Pertama, ,memberi pemahaman tentang 

peristiwa politik tertentu. Kedua, kesukaan atau ketidaksukaan umum kepada citra seseorang 

tentang politik menyajikan dasar untuk menilai objek politik. Ketiga, citra diri seseorang dalam 

cara menghubungkan diri dengan orang lain.  Secara esensial, citra politik itu dapat diciptakan, 

dibangun, dibina dan diperkuat melalui komunikasi politik yang intensif. Hal itu berkaitan 

dengan sosialisasi politik dan dalam sistem politik. Citra politik tidak dapat dipisahkan dengan 

sosialisasi politik, karena citra politik terbentuk melalui proses pembelajaran dan pendidikan 

politik, baik secara langsung maupun melalui pengalaman empirik. Citra politik mencakup 

beberapa hal yaitu: (1) seluruh pengetahuan politik seseorang (kognisi), baik benar maupun 

keliru; (2) semua referensi (afeksi) yang melekat kepada tahap tertentu dari peristiwa politik 

yang menarik; (3) semua pengharapan (konasi) yang dimiliki orang tentang apa yang terjadi jika 

ia berperilaku dengan cara berganti-ganti terhadap objek dalam situasi itu. Jadi, citra politik 

selalu berubah sesuai dengan berubahnya pengetahuan politik dan pengalaman politik seseorang.  

Menurut Hyman dalam Anwar Arifin (2011:181) sosialisasi politik adalah proses belajar 

yang terus-menerus, baik secara emosional ataupun indoktrinasi politik yang manifes dan di 

media oleh segala partisipasi seseorang dan pengalaman seseorang yang menjalaninya. Melalui 

pengalaman sosialisasi politik itu seseorang mengembangkan kepercayaan, nilai, dan 

pengharapan yang relevan dengan politik. Pada dasarnya segala bentuk aplikasi komunikasi 



29 
 

 
 

politik secara otomatis sudah berfungsi sosialisasi politik yang dilakukan oleh komunikator 

politik, termasuk oleh partai politik. Citra yang positif bagi sebuah partai politik dengan 

sendirinya memberikan pengaruh yang kuat pada khalayak, publik atau rakyat untuk 

memberikan dukungan dan suaranya dalam pemilihan umum. Citra politik juga dapat 

memberikan motivasi kepada politikus atau pengurus partai politik untuk lebih berprestasi atau 

lebih menyesuaikan diri dengan citra diri partai politiknya. Demikian juga citra politik dapat 

merefleksikan tingkat kepercayaan dan kompetensi tertentu bagi sebuah partai politik. 

Sesungguhnya sosialisasi politik yang dapat mendorong terbentuknya citra politik pada 

individu yang selanjutnya dapat mendorong seseorang mengambil peran atau bagian (partai, 

diskusi, demonstrasi, kampanye, dan pemilihan umum) dalam politik dengan berbagai cara. 

Salah satu konsekuensi kognitif dari komunikasi politik yang sangat penting adalah terbentuknya 

citra politik yang baik bagi khalayak terhadap politikus atau pemimpin politik dan partai 

politiknya. Citra politik itu dapat berkembang melalui proses pembelajaran politik atau 

sosialisasi politik yang terus menerus, melalui komunikasi politik, baik yang berlangsung secara 

antar personal, maupun yang berlangsung melalui media massa (pers, radio, film, dan televise) 

dan media social (internet). Pesan politik yang disampaikan oleh media massa bukanlah realitas 

yang sesungguhnya, melainkan realitas media, yaitu realitas yang dibuat oleh wartawan dan 

redaktur yang mengolah peristiwa politik menjadi berita politik, melalui proses penyaringan dan 

seleksi.  

Realitas media sebagai realitas buatan (tidak sesuai dengan realitas sebenarnya), dengan 

sendirinya membentuk persepsi dan citra politik khalayak yang juga tidak sesuai dengan realitas 

yang sesungguhnya. Itulah sebabnya citra politik diartikan sebagai gambaran seseorang tentang 

realitas politik yang tidak harus sesuai dengan realitas politik yang sebenarnya, meskipun realitas 
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itu memiliki makna. Dengan kata lain, realitas media itu sebagai realitas buatan, dengan 

sendirinya membentuk citra politik yang tidak tepat dan bahkan mungkin citra yang timpang 

kepada khalayak tentang realitas politik yang ada dalam masyarakat. Kenyataan tersebut 

menunjukkan bahwa media massa dapat membentuk citra politik individu yang menjadi 

khalayak media massa kearah yang dikehendakinya. Media massa juga dapat mengarahkan 

khalayak (individu-individu) dalam mempertahankan citra yang sudah dimilikinya. Media massa 

juga memiliki fungsi dalam memberikan status. Artinya, jika nama, gambar dan aktivitas seorang 

politikus misalnya, ditonjolkan dalam media massa politikus tersebut memperoleh reputasi yang 

tinggi dalam masyarakat. Penonjolan itu juga memberikan citra politik yang baik bagi politikus 

tersebut. Media massa tetap memiliki pengaruh yang kuat dalam membentuk persepsi politik dan 

citra politik khalayak. Media massa memiliki banyak keunggulan dan kekuatan yang 

membuatnya sangat penting dan strategis dalam komunikasi politik, terutama untuk pencitraan 

dan pembentukan opini publik. 

Media massa memang memiliki banyak aspek yang membuat dirinya penting dalam 

kehidupan politik. Salah satu keunggulan media massa itu adalah daya jangkauannya yang 

sangat luas dalam menyebarluaskan berita dan opini politik dengan dukungan teknologi yang 

canggih. Selain itu media massa juga mampu melipat gandakan pesan politik dengan jumlah 

yang besar, dan sekaligus menciptakan wacana politik pada khalayaknya, dalam menjalankan 

fungsinya sebagai  agenda setter. Pesan yang disalurkan itu telah dikemas melalui proses framing 

serta berfungsi sebagai agenda setter. Demikian juga opini dan pemberitaan politik oleh satu 

jenis media massa lazimnya berkaitan dengan media massa yang lain sehingga membentuk rantai 

informasi yang menambah kekuatan pada dampaknya terutama dalam pembentukan opini publik. 

(Suwardi dalam Anwar Arifin, 2011:185). 
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b. Opini Publik 

Selain citra politik, komunikasi politik juga bertujuan membentuk dan membina opini 

publik serta mendorong partisipasi politik. Citra politik dan opini publik merupakan 

konsekuensi-konsekuensi dari proses komunikasi politik yang bersifat mekanistis. Pembentuk 

opini publik dalam komunikasi politik sangat ditentukan oleh peranan media politik, terutama 

media massa. Pers, radio, film, dan televisi, selain memiliki fungsi memberi informasi, 

mendidik, menghubungkan dan menghibur, juga membentuk citra politik dan opini publik yang 

merupakan dimensi penting dalam kehidupan politik.  

Opini publik adalah fenomena komunikasi politik yang sudah cukup lama menjadi 

perhatian, baik oleh para politikus maupun oleh para akademisi. Hal itu dapat dipahami, karena 

pada hakikatnya opini publik di negara demokrasi liberal dapat disebut sebagai sebuah kekuatan 

politik. Opini publik sering diposisikan sebagai kekuatan keempat setelah tiga kekuatan dan 

kekuasaan lainnya dalam trias politica dari Montesque, yaitu: legislatif, eksekutif, dan yudikatif. 

Tanpa dukungan opini publik sebuah kekuasaan tidak dapat bertahan lama dan pasti akan runtuh. 

Namun sebagai kekuatan politik, opini publik juga tidak hanya mampu mendukung suatu 

pemerintahan atau kekuasaan, melainkan juga memiliki kekuatan untuk menggulingkannya, baik 

melalui cara yang konstitusional (melalui parlemen), maupun melalui pergolakan-pergolakan 

atau aksi-aksi massa, atau kedua-duanya (aksi massa dan parlemen). Justru itu opini publik harus 

dapat dibentuk, dipelihara, dan dibina dengan baik oleh semua kekuatan politik, melalui 

komunikasi politik yang intesif dan efektif, persuasif ataupun informatif, edukatif, dan koersif. 

Opini publik merupakan pendapat yang sama dan dinyatakan oleh banyak orang yang 

diperoleh melalui diskusi yang intensif sebagai jawaban atas pertanyaan dan permasalahan yang 
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menyangkut kepentigan umum. Permasalahan itu tersebar luas melalui media massa. Pendapat 

rata-rata individu-individu itu memberi pengaruh terhadap orang banyak dalam waktu tertentu. 

Pengaruh itu dapat bersifat positif, netral atau bahkan negatif. Sebagaimana bidang-bidang 

lainnya, opini publik mempunyai definisi dari banyak pakar, yang satu sama lain mengandung 

perbedaan, meskipun demikian hakikat opini publik tetap dapat dipahami. Menurut  Anwar 

Arifin (2011:193) menyatakan bahwa opini publik pada dasarnya adalah pendapat rata-rata 

individu dalam masyarakat sebagai hasil diskusi tidak langsung yang dilakukan untuk 

memecahkan persoalan sosial, terutama yang dioperkan oleh media massa. Oleh sebab itu opini 

publik hanya akan terbentuk jika ada isu yang dikembangkan oleh media massa (pers, film, 

radio, dan televisi).  

Selanjutnya Bernard Berelson dalam Anwar Arifin (2011:193) mengaitkan opini publik 

dengan politik dan sosial. Ia menulis bahwa opini publik adalah tanggapan orang-orang (yaitu 

pernyataan setuju, tidak setuju atau tidak peduli) terhadap masalah-masalah politik dan sosial 

yang mengandung pertentangan dan meminta perhatian umum, seperti hubungan internasional, 

kebijakan pemerintah dalam urusan dalam negeri, pemilihan umum, dan hubungan antar etnis. 

Kemudian L.W.Doob dalam Anwar Arifin (2011:194) memberikan penjelasan bahwa opini 

publik itu menunjukkan sikap orang-orang yang menjadi anggota dari suatu golongan sosial 

terhadap suatu masalah. 

Secara singkat Hennesy dalam Anwar Arifin (2011:194) menguraikan bahwa opini 

publik adalah kompleks preferensi yang diekspresikan oleh sejumlah orang penting tentang suatu 

isu yang menyangkut kepentingan umum. Kompleks preferensi yang dimaksud diatas, yaitu 

pertentangan keinginan (yang terbaik) dari sejumlah orang. Dijelaskan lebih lanjut bahwa kata-

kata yang diucapkan atau dicetak merupakan bentuk yang paling biasa dari ekspresi pendapat, 
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tetapi sewaktu-waktu gerak-gerik, kepalan tinju, lambaian tangan, bahkan tarikan nafas orang 

banyak sudah cukup mengekspresikan pendapat.  

Berdasarkan beberapa pengertian opini publik diatas maka Anwar Arifin (2011:195) 

menyimpulkan bahwa opini publik memiliki paling kurang tiga unsur. Pertama, harus ada isu 

(peristiwa atau kata-kata) yang aktual, penting dan menyangkut kepentingan pribadi kebanyakan 

orang dalam masyarakat atau kepentingan umum, yang disiarkan melalui media massa. Kedua, 

harus ada sejumlah orang yang mendiskusikan isu tersebut, yang kemudian menghasilkan kata 

sepakat mengenai sikap, pendapat, dan pandangan mereka. Ketiga, selanjutnya pendapat mereka 

itu diekspresikan atau dinyatakan dalam bentuk lisan, tulisan, dan gerak-gerik.  

Opini publik sebagai fenomena sosial yang menjadi salah satu saran komunikasi politik, 

memiliki karakteristik tertentu. Floyd Allport dalam Anwar Arifin (2011:195) mengemukakan 

12 karakteristik opini publik. Pokok-pokok karakteristik itu ialah (1) opini publik merupakan 

manusia individu-individu, (2) dinyatakan secara verbal, (3) melibatkan banyak individu, (4) 

situasi dan objeknya dikenal secara luas, (5) penting untuk orang banyak, (6) pendukungnya 

berbuat atau bersedia untuknya, (7) disadari (8) diekspresikan, (9) pendukungnya tidak mesti 

berada pada tempat yang sama, (10) bersifat menentang atau mendukung sesuatu, (11) 

mengandung unsur-unsur pertentangan, dan (12) efektif untuk mencapai objektivitas.  

Blumer dalam Anwar Arifin (2011:195) mengingatkan bahwa opini publik tidaklah berarti 

harus merupakan pendapat bulat dari semua orang, melainkan hanya pendapat sejumlah orang. 

Juga tidak mutlak merupakan pendapat mayoritas, tetapi mungkin hanya pendapat minoritas, dan 

bahkan mungkin hanya pendapat seseorang dalam arti ruling elite atau influential minority. 
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c. Partisipasi Politik 

Partisipasi politik atau partisipasi rakyat terhadap agenda-agenda politik, sangat penting 

dalam demokrasi, terutama dalam demokrasi perwakilan. Keikutsertaan khalayak atau rakyat 

dalam kegiatan politik terutama dalam memberikan suara dalam pemilihan umum merupakan 

konsekuensi atau efek komunikasi politik yang sangat penting. Herbert McCloky dalam Anwar 

Arifin (2011:210) mengartikan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela warga 

masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan 

secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan umum. Kegiatan ini 

mencakup tindakan politik seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri 

kampanye, mengadakan lobi dengan politikus atau pemerintah.   

Menurut Huntington dan Nelson dalam Anwar Arifin (2011:211) partisipasi politik 

adalah kegiatan warga Negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, dengan maksud 

memperngaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partispasi bisa bersifat individual atau 

kolektif, terorganisasi atau spontan, mantap atau sporadic, secara damai atau dengan kekerasan, 

legal atau ilegal, dan efektif atau tidak efektif. Justru itu partisipasi politik mencakup banyak 

aspek, termasuk keterlibatan yang tidak sukarela. Dalam hal ini Huntington dan Nelson 

membedakan antara partisipasi yang bersifat otonom dan partisipasi yang dimobilisasi atau 

digerakkan oleh pihak lain. Partisipasi yang bersifat otonom itu, merupakan bentuk partisipasi 

yang dilakukan secara sukarela oleh warga negara yang dapat dikatakan sebagai bentuk dari 

efektifnya sosialisasi politik dan komunikasi politik. Dalam hal ini warga negara yang pada 

umumnya berpendidikan, sadar akan hak dan kedaulatan yang dimiliki serta yakin dan percaya 

bahwa keterlibatannya dalam berbagai kegiatan politik memiliki manfaat dan efek politik. 
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Sebaliknya partisipasi politik yang dimobilisasi adalah bentuk partisipasi politik yang 

tidak sukarela, tetapi digerakkan oleh partai politik, kandidat, tim sukses atau pejabat 

pemerintah. Dalam hal ini warga negara yang pada umumnya kurang berpendidikan, belum 

menyadari tentang hak dan kedaulatan yang dimilikinya, sehingga perlu digerakkan. Partisipasi 

politik yang dimobilisasi itu, dapat juga dikatakan sebagai akibat dari tidak efektifnya sosialisasi 

politik dan komunikasi politik persuasif dan edukatif dari partai politik atau pemerintah. Charles 

Andrian-James Smith dalam Anwar Arifin (2011:214) juga mengelompokkan partisipasi politik 

sebagai bagian dari partisipasi secara umum ke dalam tiga bentuk partisipasi, yaitu: (1) 

partisipasi yang lebih pasif, (2) partisipasi yang lebih aktif, dan (3) partisipasi yang berupa 

kegiatan-kegiatan protes. Secara garis besar, tipe dan distribusi partisipasi politik dapat dibagi 

dua, yaitu: (1) partisipasi politik dalam pemilihan umum, dan (2) partisipasi politik diluar 

pemilihan umum, antara lain partisipasi politik dalam pembuatan kebijakan politik. 

Dalam kenyataannya, tidak semua warga negara yang menjadi khalayak politik, 

mengambil bagian atau berpartisipasi dalam kehidupan politik. Semakin rendah tingkat 

partisipasi politik, semakin buruk fenomena itu, baik dipandang dari segi politik maupun dari 

segi komunikasi politik. Dalam perspektif mekanistis dapat dijelaskan bahwa komunikasi politik 

kurang efektif, apalagi kalau tidak banyak dukungan suara yang diperoleh oleh politikus dan 

partai pemilihnya 

d. Pemilu (Pemilihan Umum) 

Salah satu tujuan komunikasi politik yang sangat penting adalah memenangkan pemilu 

(pemilihan umum). Sukses tidaknya komunikasi politik yang efektif diukur dari jumlah suara 

yang diperoleh melalui pemilu yang bersih, bebas, langsung dan rahasia. Dalam hal itu tidak 
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terdapat intimidasi atau politik uang secara sistematis, baik yang bersifat individual maupun 

yang bersifat massal. Kegiatan pemilihan umum yang berkaitan langsung dengan komunikasi 

politik adalah kampanye dan pemungutan suara. Kampanye pemilihan umum merupakan suatu 

usaha untuk mempegaruhi rakyat secara persuasive (tidak memaksa) dengan melakukan 

kegiatan: retorika, public relations, pemasaran politik, komunikasi massa, lobi dan tindakan 

politik.  

Anwar Arifin (2011:223) menemukan di lapangan bahwa yang tak kalah pengaruhnya 

adalah komunikasi politik yang disertai dengan hadiah dalam bentuk material yang dapat 

dikategorikan sebagai money politik yang melanggar undang-undang. Money politik atau politik 

uang itu sukar dibuktikan, terutama karena terjadi dalam pasar gelap politik. Hal itu disebut 

sebagai “politik transaksional” dalam bentuk material, yang terjadi terutama karena tidak 

efektifnya sosialisasi politik dan komunikasi politik sehingga mendorong lahirnya budaya instan. 

Selanjutnya Dan Nimmo dalam Anwar Arifin (2011:223) mengemukakan empat tipe 

dalam pemberian suara dalam pemilihan umum, yaitu: (1) tipe rasional; (2) tipe reaktif; (3) tipe 

responsif; (4) tipe aktif. Penjelasan keempat tipe tersebut disajikan berdasarkan pemaparan 

Nimmo sebagai berikut : Transaksi rasional pemberi suara yang rasional, yang sesungguhnya 

merupakan aksioanal diri, yaitu sikap yang intrinsik pada setiap karakter personal pemberi suara 

yang turut memutuskan pemberian suara kepada kebanyakan warga negara. Tipe reaktif adalah 

pemberi suara yang memiliki ketertarikan emosional dengan partai politik. Ikatan emosional 

kepada partai sebagai identifikasi partai, yakni sebagai sumber utama aksi-diri dan pemberi suara 

yang reaktif. Tipe responsif adalah pemberi suara yang mudah berubah dengan mengikuti waktu, 

peristiwa politik dan kondisi-kondisi sesaat. Meskipun memiliki kesetiaan kepada partai, tetapi 

tidak mempengaruhi perilakunya dalam pemberian suara. Tipe aktif adalah pemberi suara yang 
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terlibat aktif dalam menginterpretasikan peristiwa, isu, partai dan personalitas, dengan 

menetapkan dan menyusun maupun menerima, serangkaian pilihan yang diberikan.  

Selain itu Anwar Arifin (2011:224) menemukan dilapangan, adanya satu tipe lagi yaitu 

tipe transaksional, yaitu individu-individu yang mengambil keputusan dari sejumlah opsi, 

berdasarkan transaksi, berupa hadiah atau fasilitas. Meskipun simpatisan atau anggota dalam satu 

partai, ia dapat memilih kandidat dari partai lain, berdasarkan transaksi yang dikenal sebagai 

aplikasi dari politik uang yang berlangsung dalam pasar gelap. Tipe ini ternyata jumlahnya 

sangat banyak di Indonesia, bukan saja bisa terjadi dikalangan elit, tetapi juga dikalangan orang 

banyak terutama dari kalangan orang-orang miskin dan kurang pendidikan, seperti para 

penganggur, preman, pengamen dan banyak lagi. 

Memberikan atau tidak memberikan suara dalam pemilihan umum, pada dasarnya adalah 

tindakan politik, yang menurut paradigm pragmatis adalah juga komunikasi politik yang 

mempunyai pola dan dapat diprediksi. Dalam paradigma pragmatis (pragma berarti tindakan), 

disimpulkan bahwa bertindak adalah berkomunikasi.    

2.7 Strategi Komunikasi Politik 

Strategi komunikasi politik adalah keseluruhan keputusan kondisional tentang tindakan 

yang akan dijalankan saat ini, guna mencapai tujuan politik pada masa depan. Menurut Anwar 

Arifin (2011:235) terdapat empat strategi komunikasi politik, yaitu: 

a. Ketokohan dan Kelembagaan

Langkah pertama dalam membangun strategi komunikasi politik adalah merawat 

ketokohan dan memantapkan kelembagaan. Artinya, ketokohan seorang politikus dan 
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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. 

Pada hakikatnya, suatu strategi dalam komunikasi politik adalah keseluruhan keputusan 

kondisional tentang tindakan yang akan dijalankan saat ini, guna mencapai tujuan politik 

pada masa depan. 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 mencapai sasaran dan tujuannya.  

Ketokohan adalah orang yang memiliki kredibilitas (al amin), daya tarik, dan kekuasaan, 

yang oleh Rakhmat dalam Anwar Arifin (2011:236) dengan menghormati Aristoteles, 

menyebutnya sebagai ethos. Dengan kata lain, ketokohan sama dengan ethos, yaitu 

gabungan antara kredibilitas, atraksi dan kekuasaan. Orang yang memiliki ketokohan 

menurut Nimmo dapat disebut juga sebagai pahlawan politik.  

Dengan demikian pahlawan politik memiliki daya tarik tersendiri, yang dalam proses 

komunikasi politik sangat penting untuk mempengaruhi khalayak terutama calon pemilih. 
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Seorang tokoh politik yang disebut sebagai pahlawan politik pada dasarnya adalah seorang 

pemimpin formal atau informal, yang mendapatkan kepercayaan dari public atau khalayak. 

Dalam komunikasi politik, terutama retorika politik atau pidato politik di hadapan massa, 

pada hakikatnya khalayak akan memperhatikan siapa (tokoh politik) ketimbang apa (pesan 

politik) yang akan disampaikan. Artinya, khalayak akan tertarik bukan pada apa isi pidato, 

melainkan kepada tokoh politik yang akan tampil berpidato. Hal itu menunjukkan bahwa 

ketokohan adalah hal yang sangat utama dalam komunikasi politik. 

Dalam ketokohan kredibilitas sebuah tokoh pun sangat dipertimbangkan untuk menarik 

simpati khalayak. Kredibilitas adalah seperangkat persepsi khalayak tentang sifat-sifat 

komunikator, sehingga sesungguhnya kredibilitas tidak melekat dalam diri komunikator, 

tetapi melekat pada diri komunikan. Hovland dan Wiss dalam Anwar Arifin (2011:237) 

menjelaskan bahwa kredibilitas terdiri dari dua komponen, yaitu keahlian dan dapat 

dipercaya oleh khalayak. 

Menurut Berlo dalam Anwar Arifin (2011:237) menjelaskan bahwa kredibilitas 

seseorang bisa timbul jika memiliki: (1) keterampilan berkomunikasi; (2) pengetahuan yang 

luas tentang substansi yang disampaikan; (3) sikap jujur dan bersahabat; (4) mampu 

beradaptasi dengan sistem sosial budaya. 

Selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah keahlian. Keahlian adalah kesan yang 

terbentuk dibenak khalayak tentang kemampuan politikus, aktivis, atau professional sebagai 

komunikator politik dalam hubungannya dengan topik yang dibicarakan atau ditulis. 

Politikus atau aktivis dan profesional akan mendapat citra diri yang baik sebagai orang yang 

cerdas, mampu, berakhlak, tahu banyak, berpengalaman, atau terlatih. Sebaliknya, 
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komunikator politik, yang memiliki citra diri yang rendah bagi khalayak, dipandang sebagai 

orang yang bodoh dan tidak berpengalaman. 

Selain memelihara ketokohan, langkah strategis utama dan pertama yang harus dilakukan 

adalah memantapkan kelembagaan atau membesarkan lembaga. Hal itu sangat penting 

sebagai factor yang mendasar dalam komunikasi politik, terutama yang berkaitan dengan 

kampanye dan pemberian suara dalam pemilihan umum. Lembaga yang dimaksud adalah 

wadah kerjasama beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama. Dalam dunia politik, 

lembaga itu dapat berupa partai politik, parlemen, dan pemerintahan atau birokrasi. 

Lembaga-lembaga non politik pada dasarnya memiliki juga kekuatan politik, meskipun 

kecil dan tentu tidak sama dengan kekuatan lembaga politik. Dan upaya membesarkan atau 

mempercantik lembaga harus diusahakan. Para politikus harus membesarkan partai 

politiknya melalui konsolidasi dan kemenangan dalam pemilihan umum. Untuk itu, harus 

menampilkan partai politik secara prima baik dalam bentuk fisik yang cantik maupun 

melalui ketokohan para pengurusnya dan aktivitasnya sehari-hari ketika memberikan 

pelayanan kepada rakyat. 

Dengan demikian, ketokohan yang prima dan partai politik yang besar dan terpercaya 

akan menjadi kekuatan politik tersendiri dalam membangun komunikasi politik yang efektif. 

Artinya, partai politik dan kandidat yang diajukan dalam pemilihan umum akan dicari oleh 

rakyat, sebagai pahlawan politik, yang pantas menduduki jabatan-jabatan politik yang 

sedang diperebutkan. 
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b. Menciptakan Kebersamaan     

Langkah strategi komunikasi politik yang selanjutnya 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. 

Selain itu, kebutuhan dan motivasi individu-individu yang akan menjadi khalayak politik 

itu harus dikenali, diketahui dan dipahami. Demikian juga kemampuan dan pengetahuan 

khalayak dalam mengakses pesan-pesan politik, baik langsung maupun melalui media. Hal 

itu meliputi kondisi kepribadian dan fisik khalayak, yang terdiri atas (1) pengetahuan 

khalayak mengenai pokok persoalan, (2) kemampuan khalayak untuk menerima pesan-

pesan melalui media yang digunakan, dan (3) pengetahuan khalayak terutama 

perbendaharaan kata yang digunakan. 

Faktor lain yang harus dipahami adalah pengaruh kelompok dan masyarakat yang ada, 

serta situasi dimana kelompok itu berada. Menurut Lasswell dalam Anwar Arifin 

(2011:244), terdapat tiga bentuk pengaruh kelompok, yaitu (1) attention area, (2) public 

area, dan (3) sentiment area. Ketiga hal tersebut dari Lasswell dalam Anwar Arifin 

(2011:244) diuraikan lebih lanjut dibawah ini. 

Attention area merupakan bidang dimana perhatian individu identik dengan masyarakat. 

Kendatipun bidang perhatian ini dipengaruhi oleh pengalaman sendiri, tetapi yang menjadi 
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pokok persoalan adalah bagaimana seseorang mengambil tindakan terhadap suatu persoalan 

yang sama atau berbeda dengan tindakan masyarakat. 

Public area adalah bidang yang memberi pengaruh terhadap seseorang karena adanya 

keterikatan psikologis yang amat kuat antara kelompok dan individu. Dengan keterikatan ini 

seseorang merasa sangat terikat oleh kelompok sehingga ia tidak suka menyeleweng dari 

tindakan-tindakan yang sesuai dengan norma-norma yang mengikat kelompok itu. 

Selanjutnya, sentiment area adalah sesuatu yang dalam diri seseorang terdapat ikatan-

ikatan yang sangat sukar untuk dijelaskan dan hanya dirasakan kebenarannya saja. Justru 

itu, sentiment area ini adalah merupakan bidang yang lebih besar pengaruhnya terhadap 

seseorang. 

Pengenalan mengenai khalayak dapat juga diperoleh melalui pendugaan-pendugaan 

berdasarkan pengalaman dan pengetahuan teoritis mengenai manusia, baik sebagai mahluk 

biologis maupun sebagai mahluk social. Jadi pengenalan mengenai manusia sangat 

diperlukan karena unsur manusia dalam proses komunikasi politik adalah unsur yang sangat 

penting dan merupakan inti dari proses komunikasi secara umum. 

c. Membangun Konsensus 

Langkah strategis ketiga yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan komunikasi politik, 

yaitu membangun consensus baik antara para politikus dan 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. 
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Dalam membangun konsensus, seseorang politikus atau aktivis harus memiliki 

kemampuan berkompromi, yang merupakan suatu seni tersendiri. Seni atau kiat 

berkompromi itu pada umumnya merupakan bakat atau bawaan lahir dan pasti dimiliki oleh 

seorang politikus. Bakat itu harus dikembangkan terus sehingga kemampuan membangun 

consensus semakin mantap. Konsensus dan kesepakatan dicapai setelah ada konflik atau 

perbedaan pendapat terhadap suatu masalah. Hal itu terjadi dalam rapat, persidangan, atau 

musyawarah untuk (1) menyusun undang-undang atau peraturan-peraturan (2) menentukan 

program, kebijakan, dan pelaksanaan (3) penetapan atau pemilihan personalia terutama 

pemilihan pucuk pemimpin (ketua, presiden, dan wakil presiden). 

Pencapaian keputusan yang disepakati bersama (konsensus), pada umumnya diawali 

dengan munculnya perbedaan pandangan atau konflik yang harus dikompromikan atau 

dikonsensuskan. Konflik itu dapat berupa konflik kepentingan, baik yang bersifat politik 

maupun yang bersifat ideologis. Semua bentuk konflik itu diselesaikan melalui komunikasi 

politik, untuk mencapai konsensus. 

Seni berkompromi atau seni membangun konsensus juga akan membuat seorang politikus 

tidak boleh berfikir matematif dan normatif saja. Selalu harus terbuka peluang untuk 

berkompromi atau membangun konsensus. Itulah sebabnya dalam politik praktis tidak 

dikenal adanya musuh abadi atau kawan yang abadi, karena yang abadi hanyalah 

kepentingan. Dan pada dasarnya membangun konsensus melalui lobi merupakan juga suatu 

seni yang dapat dipelajari baik melalui pendidikan formal, informal, dan nonformal maupun 

pengalaman sebagai politikus atau aktivis. Jadi dalam meningkatkan seni berkompromi atau 

seni membangun konsensus setiap politikus harus belajar dan berlatih terus secara tekun.  
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Salah satu hal yang harus dipelajari dan dilatih terus menerus adalah penguasaan terhadap 

masalah. Disamping itu, ada kemampuan dan kesediaan membuka diri dalam rangka 

menciptakan kebersamaan dengan melakukan empati. 

d. Memilah dan Memilih Media 

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. 

Sesuai dengan eksistensi media sebagai perpanjangan indera manusia McLuhan dalam 

Anwar Arifin (2011:256), dengan sendirinya media hanya diperlakukan untuk komunikasi 

jarak jauh. Sedang untuk komunikasi jarak dekat atau tatap muka tentu media tidak 

diperlukan. Khusus untuk berkomunikasi jarak jauh dengan orang banyak, diperlukan media 

massa atau media interaktif.  

Dalam komunikasi politik, seluruh media dapat digunakan karena tujuannya adalah untuk 

membentuk dan membina pendapat umum, serta mempengaruhi pemberi suara dalam 

pemilihan umum. Selain itu, komunikasi politik juga bertujuan untuk mempengaruhi 

kebijakan atau keputusan dalam pembuatan peraturan dan perundang-undangan. Itulah 

sebabnya semua bentuk kegiatan komunikasi politik diperlukan seperti lobi, tindakan, 

retorika, dan komunikasi massa. Artinya, semua jenis media diperlukan dalam proses 

komunikasi politik. 

Telah dijelaskan bahwa media terdiri atas media yang dapat dilihat oleh mata saja (visual 

media) seperti surat kabar, majalah, poster, dan spanduk serta media yang hanya dapat 

didengar saja (the auditive media), seperti radio, telepon, sirine, dan gendang. Selain itu, 
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terdapat juga media yang dapat ditangkap oleh mata dan telinga sekaligus dan bahkan 

kelihatan hidup (audio-visual media), seperti film dan televisi, serta media interaktif melalui 

jaringan komputer (internet). Penggunaan salah satu di antara semua kebutuhan atau 

tersedia itu sangat tergantung pada kebutuhan atau kemampuan khalayak menerima dan 

mencerna pesan-pesan politik yang akan disampaikan. Jadi, seleksi media didasarkan pada 

kemampuan, kebutuhan, dan kepentingan serta lokasi khalayak yang dijadikan sasaran 

komunikasi politik. Apalagi, setiap media memiliki keunggulan dan kelemahan masing-

masing.  

Menurut Lionel Zetter (2008:80) jangan menjadi “kue media”, karena seseorang yang 

benar-benar putus asa agar semua yang dia katakana atau lakukan diliput oleh koran lokal. 

Maka dari itu tujuan berhubungan baik dengan wartawan ialah agar foto atau kutipan anda 

muncul di koran lokal, tapi pada akhirnya sikaplah yang akan mengesankan para pemilih. 

Dengan demikian, untuk seleksi dan penggunaan media politik di negara demokrasi, 

maka langkah strategis yang harus ditempuh adalah melakukan hubungan timbalbalik 

dengan media massa, yaitu para komunikator politik yang dikenal dengan nama 

professional. Disamping itu, penggunaan pers dapat dilakukan dengan cara menyajikan 

opini, yaitu membuat artikel atau tulisan-tulisan popular secara periodic. Hal itu dapat juga 

dilakukan dengan menyalurkannya melalui internet, meskipun perlu dilakukan penyesuaian-

penyesuaian. 

Akhirnya, seleksi dan penggunaan media politik, hanya dapat dilakukan terhadap media 

yang dapat dikendalikan atau dikontrol oleh para politikus. Media yang dimaksud adalah 

yang bukan melembaga seperti media massa, yaitu media format kecil, seperti buku saku, 
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bulletin (tabloid), brosur, panflet, poster, folder, selebaran, spanduk dan baliho. Media 

format kecil ini, seluruhnya dapat dikontrol dan betul-betul merupakan media yang tidak 

terlembagakan seperti pers, radio, film, dan televisi. Demikian juga, media interaktif dapat 

dikonrol meskipun tidak sepenuhnya, karena melalui internet terjadi komunikasi interaktif 

jarak jauh secara personal maupun missal. Internet merupakan penggabungan antara 

telepon, computer, dan televisi, dan oleh karena itu sering juga disebut sebagai multimedia. 

Dalam menyampaikan komunikasi politik para komunikator politik menggunakan saluran 

komunikasi politik yang memiliki kemampuan menjangkau lapisan masyarakat. Menurut 

Dan Nimmo (2005:168) tipe-tipe saluran komunikasi politik ada tiga yaitu: 

a. Saluran komunikasi massa, ada dua bentuk saluran komunikasi massa, masing-masing 

berdasarkan tingkat langsungnya komunikasi satu-kepada-banyak. Bentuk yang pertama 

terdiri atas komunikasi tatap muka seperti bila seseorang kandidat politik berbicara di 

depan rapat umum atau ketika seorang presiden muncul di depan khalayak besar untuk 

konferensi pers. Bentuk yang kedua terjadi jika ada perantara di tempatkan di antara 

komunikator dan khalayak. Disini media, teknologi, sarana, dan alat komunikasi lainnya 

turut serta. 

b. Saluran komunikasi interpersonal, merupakan bentukan dari hubungan satu-kepada-satu. 

Saluran ini pun bisa berbentuk tatap muka maupun berperantara. Seorang kandidat 

kepresidenan yang berjalan melalui orang banyak sambil berjabat tangan atau seorang 

kandidat lokal yang melakukan kunjungan dari rumah ke rumah di daerah pinggiran 

kota, itu contohnya saluran interpersonal tatap muka. 
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c. Saluran komunikasi organisasi, komunikasi organisasi menggabungkan penyampaian 

satu-kepada-satu dan satu-kepada-banyak. Misalnya, seorang presiden melakukan 

diskusi tatap muka dengan bawahannya, yaitu anggota stafnya atau penasihatnya. Akan 

tetapi, kebanyakan organisasi politik begitu besar sehingga komunikasi satu-kepada-satu 

dengan seluruh anggotanya mustahil bisa dilaksanakan. Oleh sebab itu, ada sarana untuk 

komunikasi satu-kepada-banyak yang berperantara di dalam organisasi seperti 

pengedaran memorandum, siding, bulletin dan laporan berkala intern, dan lokakarya. 

Adapun tipe saluran komunikasi persuasif politik menurut Dan Nimmo (2005:195) adalah: 

1. Kampanye massa 

Adalah proses penyampaian pesan persuasif yang berupa program, asas, platform partai 

politik yang dilakukan oleh komunikator politik kepada calon pemilih melalui media 

massa, media cetak, media elektronik atau media online, agar memilih calon anggota 

legislatif yang di usung oleh partai tersebut.  

2. Kampanye Interpersonal 

Adalah proses penyampaian pesan yang dilakukan melalui media massa dan melibatkan 

komunikasi tatap muka maupun komunikasi berperantara. Yang pertama ialah 

penampilan pribadi yang dilakukan oleh kandidat (melalui istrinya, kerabat dekat, dan 

juru bicara) dalam setting yang relatif informal. Yang kedua membina itikad baik 

kepada tokoh-tokoh lokal , yang mempunyai nama nasional. Dukungan aktif dari 

penjual barang logam, penjual makanan, dokter atau guru mempunyai reputasi bisa lebih 

berharga daripada iklan yang dibayar jika kandidat hanya dapat menggunakan anggaran 

yang terbatas. Yang ketiga, ada orang-orang dengan sukarela melakukan anjangsono 
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selama kampanye : mereka mengunjungi setiap rumah di setiap seksi untuk kepentingan 

kandidat. 

3. Kampanye Organisasi 

Adalah proses penyampaian pesan persuasif yang berupa program, asas, platform dan 

pembagian kekuasaan partai politik yang dilakukan oleh komunikator politik kepada 

kader, fungsionaris, dan anggota dalam satu organisasi partai politik dan antar sesama 

anggota agar memilih calon legislatif yang di usung oleh partai sesuai peta politiknya.  

2.8 Teori Yang Terkait 

Dalam penelitian ini teori yang terkait dengan judul Strategi Komunikasi Politik Partai 

Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) pada Pemilu tahun 2014 di kota Malang (Studi pada 

Badan Pemenangan Pemilu PDIP Kota Malang) adalah Teori Empati. 

Teori empati dikembangkan oleh K. Berlo (1960) dalam Anwar Arifin (2011:110) 

memperkenalkan teori yang dikenal dengan nama influence theory of empathy (teori penurunan 

dari penempatan diri ke dalam diri orang lain). Artinya komunikan mengandaikan diri, 

bagaimana kalau ia berada pada posisi komunikator. Dalam hal itu individu memiliki pribadi 

khayal sehingga individu-individu yang berinteraksi dapat menemukan dan mengidentifikasi 

persamaan-persamaan dan perbedaan masing-masing, yang kemudian menjadi dasar dalam 

melakukan penyesuaian. 

Dalam komunikasi politik, kemampuan memproyeksikan diri sendiri ke dalam titik pandang 

dan empati orang lain member peluang kepada seorang politikus untuk berhasil dalam 

pembicaraan politiknya. Akan tetapi, menempatkan diri sendiri sebagai orang lain itu memang 
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sangat tidak mudah. Justru itu, empati dapat ditingkatkan atau dikembangkan oleh seorang 

politikus melalui komunikasi social dan komunikasi politik yang sering dilakukan. 

Dengan demikian, empati dalam komunikasi politik adalah sifat yang sangat dekat dengan 

citra seseorang politikus tentang diri dan tentang orang lain. Itulah sebabnya empati dapat 

dinegosiasikan atau dimatapkan melalui komunikasi antar pribadi. Empati dalam komunikasi 

politik diaplikasikan dalam bentuk ideologi politik yang sama, visi dan misi politik yang sama, 

doktrin politik yang sama, simbol yang sama, pakaian yang sama, dan keputusan politik 

bersama. 

      

  

 

 


