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 BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Komunikasi Politik

Komunikaasi politik merupakan suatu bidang atau disiplin yang menelaah 

perilaku dan kegiatan komunikasi yang bersifat politik, mempunyai akibat politik, 

atau pengaruh terhadap perilaku politik (efek). 

Dalam Komunikasi Politik (Konsep, Teori Dan Strategi) karangan Hafied 

Cangara, Meadow dalam Nimmo (2004) membuat definisi komunikasi politik 

lebih menekankan kepada simbol – simbol  atau pesan yang disampaikan dalam 

komunikasi politik secara signifikan dibentuk atau memiliki konsekuensi terhadap 

sistem politik. Sedangkan Nimmo sendiri yang mengutip Meadow hanya 

menekankan bahwa komunikasi politik, yaitu (kegiatan) yang dianggap 

komunikasi politik berdasarkan konsekuensi – konsekuensinya (aktual maupun 

potensial) yang mengatur perbuatan manusia di dalam kondisi kondisi konflik. 

Selain itu Nimmo juga mengaitkan Komunikasi Politik juga erat berhubungan 

dengan Opini Publik7.

7
 Hafied Cangara, 2014. Komunikasi Politik  Konsep Teori dan Strategi. Jakarta : RajaGrafindo Persada. hal 

29 
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Dorris Graber juga berpendapat pada tulisanya (Political languange ; 

1981) tentang komunikasi politik, bahwa komunikasi politik tidak hanya retorika, 

tetapi juga mencakup simbol simbol bahasa, seperti bahasa tubuh serta tidakan 

tindakan politik semisal seperti boikot, protes dan unjukrasa. 8  Dengan demikian 

pengertian komunikasi politik tidak hanya dirumuskan sebagai suatu proses 

pengoperan lambang – lambang atau simbol – simbol komunikasi yang berisi 

pesan – pesan politik dari seseorang ataupun kelompok kepada orang lain dengan 

tujuan untuk membuka wawasan atau cara berpikir, serta mempengaruhi sikap 

dan tingkah laku khalayak yang menjadi target politik. 

Dari beberapa pengertian yang telah dikemukakan, Maka komunikasi 

politik dapat diartikan sebagai sebuah proses komunikasi yang mempunyai 

implikasi dan konsekuensi terhadap aktivitas politik yang terjadi baik secara 

faktual maupun potensial. Faktor inilah yang membedakan komunikasi politik 

dengan disiplin komunikasi yang lain, Artinya komunikasi politik mempunyai 

pesan - pesan  yang bermuatan politik, sementara disiplin komunikasi yang lain 

contohnya komunikasi antar budaya memiliki muatan pesan mengenai masalah 

masalah perbedaan antar buadaya, jadi untuk membedakan antara satu disiplin 

dengan disiplin lainya dalam studi komunikasi adalah terletak pada isi pesanya.      

 

               

                                                           
8 Hafied Cangara, op. Cit. hal 30 
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B. Unsur Unsur Dalam Komunikasi Politik 

Seperti halnya dengan disiplin Komunikasi lainya, maka komunikasi politik 

merupakan sebagai Body of Knowledge juga yang terdiri dari berbagai unsur 

yakni sumber (komunikator), pesan, media atau saluran, penerima dan efek, 

berikut adalah gambar bagan hubungan antara unsur – unsur komunikasi politik 

serta penjelasanya 9;   

 

 

 

 

                      

Gambar 4 : Diagram hubungan unsur dalam komunikasi politik 

1. Komunikator Politik 

 Komunikasi politiki tidak hanya menyangkut  pertai politik, melainkan 

juga lembaga pemerintahan legislatif dan eksekutif. Dengan deemikian sumber 

atau komunikator politik adalah mereka – mereka yang dapat memberikan 

informasi tentang hal hal yang mengandung makna atau bobot politik, semisal 

Presiden, Menteri, anggota DPR, MPR, KPU, Politisi, fungsionaris Partai Politik, 

LSM dan kelompok – kelompok penekan dalam masyarakat yang bisa 

mempengaruhi jalanya pemerintahan.      

                                                           
9
 Hafied Cangara, op. Cit. Hal 31 
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2. Pesan Politik 

 Ialah pernyataan yang disampaikan baik secara tertulis maupun tidak 

tertulis, baik secara verbal maupun non verbal, tersembunyi maupun terang 

terangan, baik 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, internet yang berisi ulasan politik dan pemerintahan, puisi politik, 

spanduk/baliho, iklan politik atau propaganda, perang urat syaraf (psywar), mana 

logo, warna baju, warna bendera, bahasa tubuh (body language), dan 

semacamnya. 

3. Saluran atau Media Politik  

 Ialah alat atau sarana yang digunakan oleh para komunikator politik dalam 

menyampaikan pesan – pesan politiknya. Misalnya Media Cetak ; Surat kabar, 

tabloid, majalah, buku. Media Elektronik ; Film, radio, televisi, komputer, video, 

internet. Media Format Kecil ; Leaftlet, brosur, selebran, stiker, bulletin. Media 

Luar Ruang (outdor media); Baliho, spanduk, reklame, kaos, pin, logo, bendera, 

electronic board, topi, iklan mobil, Iklan gerbong kereta, kalender, sampul buku, 

payung dan segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk membangun citra 

(Image Building). Saluran Komunikasi Kelompok ; Partai Politik (DPP, DPW, 

DPD, DPC, DPAC) , organisai profesi, ikatan alumni, organisasi sosial, 

keagamaan, karang taruna dan semacamnya. Saluran Komunikasi Publik ;  
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Stadion, aula, balai desa, alun alun, panggung kesenian. Saluran Komunikasi 

Sosial ; Pertujukan wayang, Pesta Rakyat, pesta tani , dan semacamnya. 

4. Sasaran atau Target Politik   

 Sasaran adalah anggota masyarakat yang diharapkan dapat memberi 

dukungan dalam bentuk dukungan suara kepada partai atau kandidat dalam 

pemilihan umum. Mereka adalah semua kalangan masyarakat warga negara yang 

mempunyai hak pilih dan siswa warga negara yang akan menjadi calon pemilih 

dengan ketentuan cukup umur untuk ikut serta dalam pemilihan umum.  

5. Pengaruh dan Efek Komunikasi Politik 

 Efek komunikasi politik yang diharapkan adalah terciptanya pemahaman 

terhadap sistem pemerintahan dan partai – partai politik, di mana nuansanya akan 

bermuara pada pemberian suara (vote) 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 

tingkat DPRD10. 

 

 

 

                                                           
10

 Ibid. hal 15. 
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C. Fungsi Komunikasi Politik 

 Sebagai disiplin ilmu fungsi komunikasi yang dikemukakan oleh McNair 

(2003) dikombinasikan dengan fungsi komunikasi yang dibuat oleh Goran 

Hedebro (1982), maka komunikasi akan berfungsi untuk : 

1. Memberikan informasi kepada masyarakat terhadap usaha – usaha yang 

dilakukan lembaga politik maupun dalam hubunganya dengan pemerintah 

dan masyarakat. 

2. Melakukan sosialisai mengenai kebijakan, program dan tujuan lembaga 

politik. 

3. Memberikan motivasi kepada politisi, fungsionaris, dan para pendukung 

partai. 

4. Menjadi platform yang dapat menampung ide – ide yang dikemukakan 

masyarakat, sehinngga menjadi bahan pembicaraan dalam bentuk opini 

publik. 

5. Mendidik masyarakat dengan pemberian informasi, sosialisasi tentang cara 

– cara pemilihan umum dan tata cara penggunaan hak pilih mereka sebagai 

pemberi suara. 

6. Menjadi hiburan masyarakat sebagai “pesta demokrasi”  dengan 

menampilkan para juru kampanye, artis, para komentator atau pengamat 

politik. 

7. Memupuk integrasi dengan mempertinggi rasa kebangsaan guna 

menghindari kofilk dan ancaman berupa tindakan separatis yang 

mengancam persatuan nasional. 
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8. Menciptakan iklim perubahan dengan mengubah struktur kekuasaan 

melalui informasi untuk mencari dukungan masyarakat luas terhadap 

gerakan reformasi dan demokratisasi. 

9. Meningkatkan aktivitas politik masyarakat melaui siaran berita, agenda 

setting, maupun komentar – komentar politik. 

10. Menjadi Watchdog atau anjing penjaga dalam membantu terciptanya good 

governance yang transparansi dan akuntabilitas.  11 

 

D. Public Relation  dalam Politik 

 Pada dasarmya praktik  Publik Relation dalam politik tidak dapat 

dipisahkan satu sama lain seperti halnya politik dengan pemerintah apalagi di era 

modern saat ini praktik publik relation dan politik seakan tidak dapat dipisahkan. 

Praktik publik relation sendiri saat ini telah dilakukan oleh pemerintah maupun 

para aktor-aktor nonpemerintahan di dalam proses politik, dalam konteks ini para 

pelaku publik relation sendiri berfokus pada manajemaen media dan menejemen 

informasi dimana kedua fokus tersebut bertujuan untuk mempengaruhi opini 

publik dan memupuk opini publik agar sesuai dengan kebutuhan. Dalam 

perncanaanya praktik PR sendiri para pelakunya sangat memperhatikan hal-hal 

seperti situasi, tujuan, khalayak, strategi, taktik, kalender kegiatan, anggaran serta 

evaluasi.                

                                                           
11 Hafied Cangara, op. cit. Hal 33-34 
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Menurut McNair (1999), terdapat empat jenis kegiatan PR politik yakni;  

1. Media Management (pengelolaan media) merancang akses para 

politikus untuk dimuat di media.  

2. Image Management (pengelolaan citra) membentuk citra individu atau 

politikus di mata masyarakat.  

3. Internal Communication (komunikasi Internal) merupakan teknik-

teknik pemasaran dan alat-alat promotional dengan mengembangkan 

saluran saluran komunikasi internal . 

4. Management Information (menejemen informasi) aktivitas yang  

bertujuanuntuk mengendalaikan atau mengolah aliran informasi untuk 

komunikasi internal maupun eksternal12.  

 

E. Komunikator Utama Dalam Politik (who?)  

   Siapa itu  komunikator politik?, siapapun yang ada dalam setting politik 

adalah komunikator politik, Para komunikator politik jika dibandingkan dengan 

warga negara pada umumnya, suka ditanggapi lebih sungguh-sungguh bila 

mereka berbicara atau berbuat. Sehubungan dengan itu, di sini kita akan 

mengidentifikasi tiga kategori para komunikator politik ini, kemudian akan 

meninjau unsur-unsur dan segi-segi pokok peran mereka sebagai pemimpin 

politik. 

                                                           
12

 Atwar Bajari & Sahala Tua Saragih.2011,Komunikasi Kontekstual.Bandung; Remaja Rosdakarya 
hal 441   
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Untuk keperluan itu, Dan Nimmo mengidentifikasinya menjadi tiga kategori : 

(1) politikus yang bertindak sebagai komunikator politik, (2) komunikator 

profesional dalam politik, dan (3) aktivis atau komunikator paruh waktu ( part-

time )13. 

1. Politikus Sebagai Komunikator politik 

Yang pertama adalah para pejabat pemerintah, baik yang dipilih maupun 

yang diangkat, yang secara tetap berkomunikasi mengenai sejumlah besar 

masalah, subyek, dan materi politik yang beraneka ragam. Mereka yang termasuk 

dalam kategori ini ialah para pejabat eksekutif, legislator dan para pejabat 

yudikatif. Yang kedua adalah para politikus tingkat nasional yang secara tetap 

berkomunikasi tentang sejumlah terbatas masalah yang ralatif sempit, yang oleh 

James Rosenau disebut pembuat opini nasional. Diantara kelompok ini antara 

lain: Sekretaris Jendral, Direktur Jendral berbagai departemen dan sejenisnya. 

Ketiga adalah politikus yang tidak memgang jabatab dalam pemerintahan mereka 

pun komunikator politik mengenai masalah-masalah  yang memiliki ruang 

lingkup nasional dan non nasional, masalah jangkauannya luas dan sempit. 

Jika ditarik kesimpulan, banyak jenis politikus yang bertindak sebagai 

komunikator politik, sama banyaknya dengan politikus dan dapat kita 

klasifikasikan mereka sebagai (1) di dalam atau di luar jabatan pemerintah,  

                                                           
13 Dan Nimmo.1989,Komunikasi Politik (Komunikasi, Pesan, Media). Bandung : Remaja Rosdakarya hal 30 
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(2) berpandangan nasional atau subnasional dan (3) beurusan dengan masalah 

ganda atau masalah tunggal14. 

2. Profesional Sebagai Komunikator Politik 

Komunikator profesional mencari nafkahnya dengan berkomunikasi, 

apakah ia di dalam atau di luar politik. Komunikator profesional adalah peranan 

sosial yang relatif baru, suatu hasil sampingan dari revolusi komunikasi yang 

sedikitnya punya dua dimensi utama: (a) munculnya media massa yang melintasi 

batas-batas rasial, etnis, pekerjaan, wilayah dan kelas untuk meningkatkan 

kesadaran identitas nasional dan (b) perkembangan serta media khusus (seperti 

majalah untuk khalayak khusus, stasiun radio, dsb) yang menciptakan publik baru 

untuk menjadi konsumen informasi dan hiburan. 

Menurut  James Carey, komunikator profesional adalah “seorang makelar 

simbol, orang yang menerjemahkan sikap, pengetahuan dan minat suatu 

komunitas yang berbeda tetapi menarik dan dapat dimengerti”. Komunikator 

profesional menghubungkan golongan elit dalam organisasi atau komunitas 

manapun dengan khalayak umum. Komunikator profesional adalah manipulator 

dan makelar simbol yang menghubungkan para pemimpin satu sama lain dan 

dengan para pengikut. 

                                                           
14 Dan Nimmo.1989, op. Cit. Hal 32-33 
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Perangkat profesional mencakup: (1) Jurnalis meliputi reporter yang 

bekerja pada koran, majalah, radio, televisi atau siapapun yang berkaitan dengan 

media berita dalam pengumpulan, persiapan, penyajian dan penyerahan laporan 

peristiwa. (2) Promotor adalah orang yang dibayar untuk mengajukan kepentingan 

langganan tertentu, seperti agen publisitas, PRO pada instansi pemerintah maupun 

swasta, personel periklanan, manajer kampanye dan pengarah publisitas kandidat 

politik,spesialis teknis (kameramen, produser, sutradara film, pelatih pidato, dsb) 

yang bekerja untuk kepentingan kandidat politik15. 

3. Aktivis Sebagai Komunikator Politik 

Mereka yang termasuk ke dalam golongan ini: Pertama, terdapat juru 

bicara bagi kepentingan yang terorganisir. Pada umumnya orang ini tidak 

memegang atau mencita-citakan jabatan pada pemerintahan. Jubir biasanya bukan 

profesional dalam komunikasi, namun ia cukup terlibat baik dalam politik 

maupun dalam komunikasi, sehingga bisa disebut aktivis politik dan semi 

profesional dalam komunikasi politik. Ia berbicara untuk kepentingan yang 

terorganisasi dan merupakan peran politikus yang menjadi wakil partisan, yakni 

mewakili tuntutan anggota suatu organisasi dan tawar – menawar untuk hal-hal 

yang menguntungkan. Sebagaimana politikus dan profesional, juru bicara 

kepentingan yang terorganisasi beroperasi pada tingkat nasional dan subnasional 

serta menangani masalah-masalah berganda maupun tunggal. Kedua, jaringan 

interpersonal mencakup komunikator politik utama, yaitu “pemuka pendapat” 
                                                           
15

Dan Nimmo.1989, op. Cit. Hal 33- 35 
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(opinion leader) yaitu orang yang suka dimintai petunjuk dan informasi tentang 

sesuatu hal oleh anggota masyarakat serta senantiasa dihormati. 

Mereka senantiasa tampil dalam dua hal (1) Mereka sangat mempengaruhi 

keputusan orang lain, artinya mereka meyakinkan orang lain dalam cara berpikir, 

(2) Mereka meneruskan informasi politik dari mass-media kepada masyarakat 

umum, dengan istilah lain disebut “komunikasi dua tahap.” Artinya pemuka 

pendapat memperoleh informasi dari mass-media (radio, TV, film, media cetak) 

lalu mereka meneruskan informasi tersebut. kepada penduduk yang kurang aktif16. 

Kesimpulannya siapakah yang menjadi komunikator politik utama itu? Ada tiga 

macam yang terpenting, yaitu : politikus, profesional dan aktivis. 

 

F. Isi Pembicaraan Dalam Komunikasi Politik 

Dalam bukunya Nimmo mengutip seorang peneliti politik yang 

menguraikan definisi yang termasuk pembicaraan politik, Menurut Davis V. J. 

Bell, ada tiga jenis kepentingan  pembicaraan yang mempunyai kepentingan 

politik yang pasti dan jelas sekali politis yaitu pembicaraan kekuasaan, 

pembicaraan pengaruh, dan pembicaraan otoritas. 

1. Pembicaraan Kekuasaan (Jika anda melakuakan X maka saya akan 

melakukan Y) 

                                                           
16

Ibid.  hal 36-37 
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Mempengaruhi orang lain dengan ancaman atau janji. Kunci 

pembicaraan kekuasaan ialah bahwa seseorang mempunyai cukup 

kemampuan untuk mendukung atau melakukan janji  maupun 

ancaman, dan orang lain mengira bahwa pemilik kekuasaan itu akan 

melakukannya. Jadi, janji, ancaman, penyuapan dan pemerasan adalah 

alat tukar pada komunikasi kekuasaan berdasarkan pada kemampuan 

memanipulasi sanksi positif atau negatif. 

2. Pembicaraan Pengaruh (Jika anda melakukan X , anda akan 

melakukan Y) 

Terjadi tanpa saksi-saksi pada tidak seperti pembicaraan kekuasaan. 

Memberi pengaruh (karena prestise atau reputasinya) dengan berhasil 

memanipulasikan persepsi atau pengharapan orang lain terhadap 

kemungkinan mendapat untung atau rugi. Pada komunikasi pengaruh 

alat tukar komunikasinya ialah nasihat, dorongan, permintaan dan 

peringatan.  

3. Pembicaraan Otoritas (Lakukan X atau Dilarang melakukan X) 

Adalah pemberian perintah. Dari yang dianggap sebagai penguasa 

yang sah adalah suara otoritas dan memiliki hak untuk dipatuhi. 

Sumber pengesahan sama dengan sumber otoritas, yaitu antara lain : 

keyakinan religius, sifat-sifat supernatural, daya tarik pribadi, adat , 
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kebiasaan, kedudukan resmi, dan doktrinasi subjek agar meamadang 

agar pemegang otoritas tertentu harus dipatuhi17. 

Politik adalah pembicaraan tentang kekuasaan, pengaruh dan autoritas, 

namun disini Nimmo sedikit menambahkan bahwa pembicaan politik ialah 

merupakan pembicaraan tentang konflik sosial diantara komunikator politik satu 

dengan yang lainya dan juga target politiknya, Melalui pembicaraan, para 

komunikator politik menyelesaikan perselisihan – perselisihan yang ada diantara 

mereka dengan menyusun pebendaharaan kata tentang asumsi, makna 

pengharapan dan komitmen bersama. Namun, kebersamaan itu parsial, tidak 

pernah menyeluruh. Perbendaharaan kata para komunikator politik berisi istilah – 

istilah yang samar seperti “Demokrasi”, “Kemerdekaan” dan “Keadilan”, yang 

maknanya diperselisihkan. “Konsep – konsep yang pada dasarnya diperjuangkan” 

ini menimbulkan dan meningkatkan perjuangan yang menjadi pokok dalam 

politik. Dengan demikian terdapatlah paradox politik yang menarik, ia adalah 

kegiatan mengatur konflik yang sebagian besar dilakukan melalui pembicaraan, 

namun menggunakan istilah – istilah yang diperselisihkan18. 

Jadi, pembicaraan itu penting bagi politik, dan dipandang secara luas, 

politik adalah pembicaraan – pembicaraan yang berkembang tentang kekuasaan, 

pengaruh, autoritas dan konflik.   

                                                           
17 Ibid. hal 75-76 

18 Dan Nimmo, loc.cit. 
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G. Retorika  

Secara luas retorika sendiri di definisikan sebagai Human Symbol Use 

(penggunaan simbol oleh manusia) dan pada awalnya retorika hanya memberikan 

konsentrasi pada tindak persuasi. Retorika sendiri  secara spesifik dapat 

didefinisikan sebagai seni membangun argumentasi dan seni berbicara, dalam 

perkembanganya  retorika juga mencakup proses untuk menyamakan ide dengan 

orang dan menyesuaikan orang dengan ide melalui berbagai macam pesan.  

Dewasa ini, fokus perhatian retorika menjadi lebih luas lagi dan mencakup segala  

hal bagaimana manusia menggunakan simbol untuk mempengaruhi siapa saja 

yang ada di dekatnya dan membangun dunia dimana mereka tinggal. 

Terdapat lima ajaran yang menjadi perhatian utama dari tradisi retorika 

ini; Penciptaan/Invention mencakup konseptualisasi yang merupakan proses 

pemberian makna terhadap data melalui proses intrepretasi, 

Pengaturan/Arrangement ialah proses mengorganisir simbol agar informasi terkait 

dapat sesuai dengan hubungan antara manusia simbol dan konteks yang terlibat di 

dalamnya, Gaya/Style adalah cakupan bagaimana menyampaikan simbol hingga 

perilaku simbolis agar sesuai dengan logika kata dan tindakan, 

Penyampaian/delivery merupakan perwujudan simbol kedalam bentuk fisik yang 

mencakup pemilihan penyampaian nonverbal, perkataan,bahasa, tulisan hingga 

media perantaranya  dan yang terkhir Ingatan/Memory mengacu pada audience, 

bagaimana pesan dapat diingat secara kuat oleh audience dengan mengedepankan 
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bagaimana audience mempersepsi dan mengolah informasi pesan serta bagaimana 

kita memperoleh dam mengolah informasi tersebut19. 

Sedangkan dalam konsep komunikasi politik fokus kampanye retoris, 

menurut Dan Nimmo adalah bagaimana menciptakan dan merayu khalayak. yang 

dimaksud khalayak, diklasifikasikan Hugh Duncan (1962) meliputi: khalayak 

umum, pelindung komunitas, kawan dan orang dekat, diri sendiri dan khalayak 

ideal.20 Seperti halnya logika retorika sendiri yang dikemukakan oleh Barbara 

O’Keefe dalam teori logika pesanya (Message Design Logic), logika komunikasi 

retorika adalah pandangan dimana komunikasi adalah sebuah cara untuk 

mengubah aturan melalui negosiasi, pesan-pesanya di desain dengan 

menggunakan logika yang cenderung lentur atau fleksibel dan memiliki 

pemahaman terpusat pada audience, desain pesan retorika sendiri mempunyai 

logika yang cenderung membingkai ulang situasi yang dihadapi untuk berbagai 

tujuan termasuk persuasi dan kesopanan21.    

 

 

 

 

                                                           
19

 Morissan.2013,Teori Komunikasi ; Individu Hingga Massa. Jakarta : Kencana prenada Media Grup. Hal 62 
20

Dan Nimmo.1989,Komunikasi Politik (Komunikasi, Pesan, Media). Alih Bahasa : Tjun Surjaman. Bandung :              
Remaja Rosdakarya h.140-142 

21
 Morissan.2013,Teori Komunikasi ; Individu Hingga Massa. Jakarta : Kencana prenada Media Grup. Hal 187 
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H. Konsep Pesan Dalam Komunikasi Politik  

 Praktik pesan politik pada dasarnya sudah dimulai sejak zaman Yunani, 

pada saat itu praktik komunikasi politik masih dikenal dengan retorika, tercatat 

dalam sejarah Aristoteles yang telah melahirkan tentang teori retorika politik 

menjelaskan ada tiga elemen dasar dalam komunikasi sebenarnya adalah;  

1. Communicative Ideology atau penyampaian ideologi atau pemikiran yang 

disampaikan oleh komunikator,  

2. Emotional Quality atau perasaan emosional yang dimiliki oleh khalayak 

pada saat komunikasi terjadi.  

3. Core Argument atau pesan yang membawa komunikasi bermakna 

argumentasi inti.  

Dengan melihat yang dijelaskan Aristoteles tersebut maka pesan komunikasi 

mempunyai power atau kekuatan untuk menyampaikan, Keinginan, Nilai, 

Ideologi, Pemikiran, opini, dari para peserta komunikasi, terutama dalam 

komunikasi persuasi untuk membujuk atau mempengaruhi orang lain untuk 

berperilaku sesuai yang diinginkan oleh Komunikator22. 

Berbagai kepustakaan dalam kajian ilmu komunikasi sekurangnya ada tiga 

metode utama dalam komunikasi penyampain pesan yakni ; Persuasive 

Communication, Coersive/Instructive Communication, dan Informative 

Communication.  

                                                           
22

 Subiakto. Ida.2012,Komunikasi Politik, Media Dan Demokrasi,  Jakarta : Kencana Prenada Media Group hal 

40 
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1. Persuasive Communication 

Secara umum persuasi dapat kita artikan sebagai mengubah sikap dan 

perilaku orang dengan menggunakan kata kata lisan dan tertulis. Menanamkan 

opini baru serta usaha – usaha yang didasari untuk mengubah sikap, kepercayaan 

atau perilaku melalui transmisi pesan. Begitulah yang ditulisakan Nimmo pada 

bukunya . Persuasi adalah suatu cara pembicaraan politik, dengan sadar atau tidak, 

orang yang ikut serta dalam politik yang bertujuan membuat orang lain bertindak 

dengan cara yang mungkin tidak akan dilakukanya jika tidak ada persuasi. Karena 

paling mendasar dalam persuasi adalah mengubah persepsi, pikiran, perasaan dan 

pengharapanya, perlu ditekankan disini persuasi bukanlah pembicaraan 

kukuasaan, bukan juga ancaman yang mengatakan “Jika anda melakuakan X 

maka saya akan melakukan Y” , Pembicaraan kekuasaan lebih mengarah kepada 

kekerasan dan ancaman ketimbang persuasi. Persuasi juga bukanlah Pembicaraan 

Otoritas atau kewenangan yang berkata “Lakukan X atau Dilarang melakukan X”, 

Namun disini Persuasi merupakan Pembicaraan Pengaruh yang bercirikan 

kemungkinan “Jika anda melakukan X , anda akan melakukan Y” , dan 

diidentifikasi melalui saling memberi dan menerima diantara pihak – pihak yang 

terlibat23.  

 Selain pengertian dari persuasi politik yang telah di definisikan, Nimmo 

juga mengkatagorikan karakteristik (sifat proses persuasi politik) dari persuasi 

politik menjadi tiga;  

                                                           
23 Dan Nimmo.1989,Komunikasi Politik (Komunikasi, Pesan, Media). Bandung : Remaja Rosdakarya, hal 121 

 



29 
 

Pertama persuasi biasanya melibatkan tujuan, suatu usaha komunikator untuk 

mencapai tujuan melalui pembicaraan maka persuasi dapat kita artikan sebagai 

tindakan yang bertujuan dan berkepentingan. disebutkan menurut Leonard Doob 

yang menjadi indikator sebuah komunikasi merupakan sebuah persuasi yang perlu 

diperhatikan adalah cara persuasi tersebut disengaja atau tidak disengaja, jika 

disengaja oleh komunikator lalu ditanggapi oleh komunikan dengan sikap atau 

tindakan hal tersebut dapat dikatagorikan sebagai persuasi, jika sang komunikator 

tidak sengaja (tidak ada maksud kepentingan) menyampaikan pesan persuasi 

kepada komunikan (menghimbau), dan komunikan tidak menanggapinya hal ini 

dapat dikatan bukan sebagai persuasi , namun jika ditanggapi oleh komunikan 

maka hal ini dapat dikatagorikan sebagai tindakan persuasi24. 

Kedua Persuasi itu bersifat dialektis, artinya persuasi adalah proses timbal balik 

yang di dalamnya komunikator dengan sengaja atau tidak, menimbulkan perasaan 

responsif kepada orang lain (dapat bersifat satu arah atau dua arah). 

Ketiga dalam persuasif adalah bentuk tanggapan itu sendiri dan yang paling 

terlihat ialah tindakan-tindakannya berisi ungkapan opini yang merefleksikan 

perubahan dalam persepsi, kepercayaan, nilai dan pengharapan25.  

Melihat dari yang referensi lainya unsur sifat pesan persuasif dapat kita 

katagorikan secara sederhana yaitu meliputi ; (1) variasi berbahasa menggunakan 

dialek, jargon, aksen dan argot, (2) struktur pesan yang mengandung penyimpulan 

                                                           
24

 Dan Nimmo, Op,Cit. Hal 119  
25

 Ibid. Hal 120 
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(tersirat, tersurat), menggunakan urutan argumentasi (disenangi, tidak disenangi) 

dan objektivitas (satu sisi , dua sisi), (3) Menggunakan  gaya pesan yang mudah 

dimengerti, melakukan pengulangan dan perbendaharaan kata (4) Gaya bahasa 

yang simile, metafora, personafikasi, hiperbola, repetitif, anti tesis dan humor 

serta (5) Memperhatikan daya tarik pesan berupa rasional emosional , fear appeals 

dan reward appeals26. 

2. Coersive Communication 

Menurut  Schein dan lifton (1961) Penyampaian pesan secara koersif dapat 

kita maknai sebagai metode yang menekan atau memaksa dan intruksi , metode 

penyampaian pesan ini menerangkan bahwa untuk mempersuasi seseorang atau 

sekelompok orang agar mereka mengubah sikap maka komunikator atau 

persuader akan mengirimkan pesan dengan cara menekan, memaksa atau 

memberikan intruksi bahkan dengan taktik cuci otak. menurut Hunter (1951) juga 

mengatakan praktik komunikasi koersif sendiri sering digambarkan dengan 

praktik menekan , mengintimidasi bahkan melakukan tindak kekerasan, tindakan 

tindakan penekanan tersebut bertujuan untuk menguasai sehingga orang yang 

mempunyai kekuasaan tersebut dapat leluasa mengontrol orang- orang dibawah 

kekuasaanya 27. 

Metode koersif dan intruktif  ini  memang sarat mengandalkan kekuasaan 

seorang komunikator dalam tindak penerapanya, kekuasaan dalam konteks ini 

adalah adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain agar dia 

                                                           
26

 Alo Liliweri. 2011. Komunikasi: Serba Ada Serba Makna,Jakarta; Kencana. Hal 295. 
27

 Alo Liliweri. 2011.op.cit. Hal 300. 
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suka atau tidak suka harus menerima semua pesan yang diberikan demi maksud 

dan tujuan yang dikehendaki oleh sang komunikator atau persuader. Meskipun 

kekuasaan tidak selalu mencermikan karakteristik individu persuader akan tetapi 

kekuasaan ini merefleksikan power atau kelebihan dari persuaderdalam posisi 

relasi di tengah tengah situasi sosial.ada 6 jenis kekuasaan persuader yang 

dikemukakan oleh French dan Raven.  

(1) Kekuasaan memberikan ganjaran (memberi hukuman atau sebuah 

konsekuensi). 

(2) Kekuasaan memberikan jaminan (menjamin suatu permasalahan dalam 

lingkup kekuasaanya). 

(3) Kekuatan untuk memaksa (power yang dimiliki seseorang untuk 

memerintah atau memaksakan kehendak sepertihalnya atasan dan 

bawahan). 

(4) Kekuasaan karena kepakaran (kekuasaan seseorang yang berdasarkan 

kepakaran dalam suatu bidang ilmu). 

(5) Kekuasaan informasi (bersumber dari tingkat atau besaran informasi yang 

dimiliki seseorang terhadap sumber informasi maupun informasi ini 

sendiri ). 

(6) Kekuasaan Legistimasi (kekuasaan yang dimiliki seseorang bersumber 

dari peraturan perundang undangan, norma , tradisi , kultur dan pengakuan 

ataupun penilaian)28. 

                                                           
28

 Alo Liliweri. 2011.op.cit. Hal 301-302. 
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Berangkat dari definisi dari metode koersif yang dikemukakan Tedeschi dan 

Felson (1994) yang mengatakan tindakan koersif  sebagai “tindakan yang diambil 

dengan maksud memaksakan sesuatu yang merugikan orang lain atau 

memaksakan kepatuhan orang lain kepada pihak yang berkuasa “ Tedeschi dan 

Felson secara khusus membuat catatan agar berhati hati dalam penafsiran  tidakan 

koersif  terhadap tindakan pemaksaan dan “merugikan orang lain” bayangkan jika 

ada seseorang yang melakukan tindakan penipuan yang lebih menggunakan 

metode persuasif daripada paksaan, dari contoh kasus tersebut si pelaku penipuan 

membahayakan dirinya sendiri lalu “memaksa“ sasaranya secara halus untuk 

memberikan apa yang dikehendaki sang penipu, maka harus ada batasan 

perbedaan yang tegas antara persuasi koersif berdasarkan unsurnya koersif dapat 

diperinci menjadi tiga jenis tindakan yaitu ; (1) Ancaman, (2) Hukuman dan (3) 

Kekuatan Fisik29.   

Ancaman  sendiri dibedakan menjadi dua katagori oleh Tedeschi dan Felson , 

Yang pertama adalah  Ancaman Kontingen  yang dalam praktiknya ancaman ini  

dilakukan dalam bentuk komunikasi persuasif yang koersif di mana komunikator 

mengancam orang lain agar orang itu taat dan patuh kepada pihak yang berkuasa, 

ancamanya adalah jika seseorang  tidak patuh maka pihak yang berkuasa akan 

membahayakan orang tersebut . Contoh, “Jika anda tidak melakukan yang saya 

inginkan, saya akan memecat anda”. yang dimaksud ancaman kontingen adalah 

adanya unsur paksaan atau tekanan kepada target komunikasi yang tidak 

diinginkan komunikan yang dalam konteks contoh adalah “memecat”. Yang 

                                                           
29

 Alo Liliweri. 2011.op.cit. Hal 303. 
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kedua adalah Ancaman Nonkontingen, jika dilihat ancaman nonkontingen 

bentuknya lebih soft dari ancaman kontingen atau pada umumnya cenderung 

mengarah pada “tindakan menakut – nakuti”. Tedeschi dan felson mengatakan 

“Jenis ancaman nonkontingen biasanya dimaksudkan untuk menakut – nakuti atau 

mempermalukan seseorang yang berada di bawah pengaruh kekuasaan 

komunikator. Contoh Ancaman nonkontingen, “jika kamu laki – laki , kamu harus 

menjadi musuh dari musuh saya” . kedua ancaman tersebut dapat dilakukan secara 

diam – diam, tersirat atau explicit karena dalam penerapanya dapat diaplikasikan 

dengan tindakan persuasif. 

Hukuman menurut Tedeschi dan Felson hukuman adalah “suatu tindakan yang 

dilakukan dengan maksud memaksakan kehendak yang mendatangkan kerugian 

bagi orang lain “ . Tedeschi dan Felson  memaknai konsep hukuman menjadi 

sebuah tindakan yang dapat menimbulkan potensi kerugian, oleh karena itu 

hukuman sendiri dibedakan berdasarkan potensi kerugian yang akan dialami 

target komunikasi koersif, dampak kerugian sendiri dibedakan menjadi tiga yaitu ; 

(1) Kerugian Fisik (dampak fisik biologis, rasa sakit, pengalaman tidak 

menyenangkan). (2) Kerugian Sumber daya (dampak menyangkut harta benda dan 

kesempatan berusaha mendapatkanya). (3) Kerugian sosial (dampak kerugian 

menyangkut nama baik, status dan posisi dalam masyarakat).  
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    Kekuatan Fisik hal ini mengacu pada tindakan koersif terhadap fisik,  

seseorang yang melakukan paksaan kepada seseorang lainya yang dibawah 

kekuasaanya dengan cara kontak fisik seperti memukul, menganiaya bahkan 

membunuh demi membatasi perilaku orang lain30. 

3. Informative Communication  

Thomas Mann mengatakan bahwa ada tiga tujuan utama dari informative 

communication yaitu (1) menghibur, (2)mempersuasi, (3) menginformasikan. dan 

ada pula tujuan lain dari informatif communication adalah untuk membangkitkan 

kembali inspirasi atau memotivasi publik untuk merubah sikap, komunikator juga 

dapat menjadikan penyampaian informasi atau pidatonya untuk tujuan positif . 

Misalnya, menyampaikan gagasan baru atau melarang suatu tidakan asosial, atau 

sebaliknya menganjurkan tindakan sosial seperti sopan santun, mengucap maaf 

dan terimakasih, didisisi lain juga informative coomunication juga digunakan 

untuk hal yang lain seperti mengkritik atau mengutuk tindakan tertentu. 

 Menurut Achmad (1990) di dalam komunikasi antar manusia, makna 

informasi dalam kehidupan sehari – hari adalah sesuatu yang diperoleh sebagai 

pengetahuan oleh seseorang,jadi sesuatu tersebut adalah pengetahuan yang 

sebelumnya tidak diketahui oleh penerima, jika seorang berkata bahwa ia telah 

mendapatkan informasi tentang sesuatu, maka bahwa yang dimaksud 

olehseseorang itu adalah bahwa ia telah mengetahui sesuatu. Jadi sekurang 

kurangnya informasi adalah sesuatu yang kurang lebih pengertianya adalah sama 

                                                           
30

 Alo Liliweri. 2011.op.cit. Hal 304-305 
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dengan pengetahuan. Bagi politisi atau pelaku komunikasi politik informasi 

adalah sebagai sumber inspirasi untuk  membuat pernyataan – pernyataan yang 

dapat menarik perhatian banyak orang sekaligus sebagai alat pemelihara citra di 

depan publik.    

 Informative communication dalam penerapanya banyak diaplikasikan 

untuk membahas atau membicarakan sesuatu tentang ; Orang, Objek, Tempat, 

Aktivitas atau Peristiwa, Proses, Konsep, Situasi dan Kondisi tertentu, Masalah31.      

 

I. Media Sosial dan Komunikasi Politik Saat Ini 

Kegiatan para pemimpin politik saat tidak bisa dilepaskan dari kegiatan 

berpolitik. Disamping itu, para pemimpin memanfaatkan segala jenis media massa 

baik media tradisional maupun media baru (sosial media) seperti twitter, 

facebook, youtube32.  

Sebagai contoh di Indonesia sendiri, pada pemilihan presiden Pemilu 2014 

Jokowi vs Prabowo, kedua kandidat calon presiden berlomba lomba memikat 

audience politiknya lewat Twiter untuk membangun pencitraan dan 

menyampaikan visi dan misinya.  

Persoalannya adalah di era saat ini, beragam media komunikasi bisa 

digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan politik, termasuk di dalamnya 

media baru dengan teknologi internet. Kemudahan akses internet di tanah air, dan 

                                                           
31

 Alo Liliweri. 2011.op.cit. Hal 274. 
32

 Jurnal ilmiah: Indrawan Wibowo. 2014. Pemimpin, Komunikasi Politik Dan Sosial Media. Academia. 
Melalui :http://www.academia.edu/6465159/Pemimpin_Komunikasi_Politik_dan_kekuatan_sosial_media. 
hal 3-7, Diakses pada 02/11/2016 
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makin terjangkaunya harga alat-alat komunikasi (handphone, tab dan notebook) 

memungkinkan sosial media berperan besar dalam proses pembicaraan politik. 

Peranan penting dari sosial media bagi para komunikator politik merujuk pada 

sejumlah konsep tentang peranan sosial media, paling tidak sosial media bisa 

menjadi sarana penyebar informasi seperti sebagaimana diungkapkan oleh Ingmar 

De lange. 

“Sosial media selain bisa menjadi alat penyampaian informasi, 
bisa juga menjadi alat yang ampuh untuk melakukan promosi dan 
distribusi “citra‟ yang menjadi "jualan‟ para komunikator politik”. 

 

Kemudian pernyataan Straubhaar (2012) juga sangat menjelaskan bahwa 

teknologi media baru yang biasa disebut sebagai sosial media sangat penting 

peranya saat ini dalam penyampaian pesan politik.  

“New media technologies impact our life culture by offering new 
lifestyles, creating new jobs and eliminating others, demanding 
regulations and presenting unique new social issues”  

 

Sosial media amat berpengaruh pada kehidupan budaya kita (dalam hal ini 

berlaku juga dalam bidang politik). Budaya politik berubah disebabkan oleh 

teknologi new media, sekarang orang tak lagi tergantung pada media-media 

tradisional. Semua orang sudah terbiasa menggunakan sosial media bahkan dari 

handphone atau telepon genggam mereka33.  

Menurut Kane dan Fichman sosial media mengubah proses penyampaian 

informasi yang sebelumnya terpusat menjadi terdesentralisasi. Kane mengatakan, 

seorang individu akibat adanya sosial media dapat mengirimkan informasi 

                                                           
33

  Jurnal ilmiah: Indrawan Wibowo.2014. Op.Cit. hal 7 
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kapanpun dia mau baik lewat gaya formal maupun non formal. Artinya tidak ada 

lagi batas-batas bahwa kebijakan informasi harus dikendalikan oleh pusat34. 

Pernyataan senada juga di kemukakan oleh McNair, dalam bukunya 

disebutkan bahwa dalam ruang lingkup komunikasi politik online, jaringan 

komuniktas pengguna serta partisipan media online mendapatkan pengaruh yang 

semakin kuat melalui gabungan pendapat mereka yang di sampaikan di situs - 

situs jejaring sosial semisal Twitter dan Facebook. Para pelaku politik tidak hanya 

berusaha terlibat dan mempengaruhi pengguna Twitter. Namun mereka juga 

memantau  dan menanggapi apa yang mereka pahami sebagai pandangan para 

pengguna tentang persoalan politik. Internet telah mendemokratiskan dan 

mendesentralisir jurnalisme politik dan wacana politik pada umumnya dan juga 

sekaligus mengaburkan batas antara amatir dan profesional35.  

 “Social media allow the knowledge sharing process to move from 
intermittent to continuous, as individuals can engage in ongoing 
conversations through organizational activity streams”. Finally, social 
media allow the knowledge sharing process to shift from users consciously 
populating preconstructed repositories to emergent knowledge 
contributions as unplanned connections evolve as individuals use social 
media to share knowledge”36  
 

Pernyataan Ellison dan Boyd (2013)  tersebut mengenai sosial media 

menjelaskan pada akhirnya sosial media memungkinkan terjadinya proses berbagi 

pengetahuan dan informasi secara terus menerus berselang-seling, setiap individu 

akan menanggapi komentar dan bisa menciptakan diskusi baru terkait dengan 

persoalan aktual yang tengah menjadi topik pembicaraan hangat.  

                                                           
34

 Jurnal ilmiah: Indrawan Wibowo.2014. Op.Cit. hal 8 
35

 Brian McNair.2011. An Introduction to Political Communication. Bandung ; Nusa Media. Hal 112 
36

 Jurnal ilmiah: Indrawan Wibowo.2014. Op.Cit. hal 8 
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Di bidang politik sebagai contoh, sosial media twitter dimanfaatkan oleh 

Barak Obama saat maju sebagai calon presiden Amerika . Alasan Barak Obama 

memilih twitter sebagai bagian dari upaya pencitraan dirinya adalah, karena 

pengguna twitter bisa mengirim pesan sebanyak 140 karakter secara langsung 

kepada para followers dengan beragam platform seperti teks, gambar dan video. 

Sebagaimana twitter Barak Obama yang amat memanfatkan media ini untuk 

menyampaikan gagasan, pendapat dan persuasinya agar para pemilihnya yakin 

saat memilih dia. Dan kemudahan teknologi dan murahnya peralatan 

berkomunikasi, membuat 90% pengguna Twitter melakukan interaksinya bukan 

lewat website twitter tetapi interaksi mereka lakukan lewat pesan teks mobile 

lewat perangkat smartphone mereka . Di Amerika, para pengguna twitter sangat 

bervariasi, dan media ini amat populer di kalangan homeworkers dan para 

freelance, Sejumlah orang memanfaatkan twitter sebagai cara yang paling 

gampang agar tetap terkoneksi dengan orang-orang yang menjadi teman-teman 

atau kolega bisnisnya. Dengan begitu banyaknya pengguna facebook, demikian 

pula pengguna twitter, semakin cepat berita tersebar dan mendapatkan tanggapan 

dan karena sifatnya interaktif, bisa saja berita atau informasi tersebut diperbaiki, 

dikritik dan dilengkapi37.  

Dengam demikian para pemimpin politik, para komunikator politik di 

Indonesia harus memperhitungkan peranan media sosial yang ada, bahkan harus 

bisa mengendalikan informasi yang disampaikan lewat cara-cara yang non formal 

dan dekat dengan user lainnya. 
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J. Twitter 

Twitter ialah Jejaring Sosial yang membatasi penggunanya untuk 

mengirim sebuah tweet dengan batas 140 Kata, Tidak lebih. Twitter dengan 

Facebook mempunyai kesamaan dan perbedaan. Kesamaannya ialah Twitter dan 

Facebook sama-sama layanan Jejaring Sosial yang berguna untuk saling 

menghubungkan antara pengguna satu dengan pengguna lainnya. Perbedaannya 

ialah Kalau Facebook Membatasi penggunanya mengirim status facebook hingga 

400 kata lebih, tetapi jika twitter hanya  membolehkan 140 kata. 

Twitter didirikan dan diresmikan pada tahun 2006 tepatnya pada bulan 

maret. Didirikan oleh Jack Dorsey. Jejaring Sosial Twitter sudah sangat dikenal 

oleh setiap orang di dunia. Bahkan di Tahun 2014 ini Twitter menjadi salah satu 

dari 5 besar situs yang paling sering dikunjungi oleh banyak orang. Popularitas 

Twitter sangat meningkat pada tahun 2012, di Tahun 2012 sudah ada 150 juta 

pengguna aktif di twitter. sejak dicatat. sudah ada Lebih dari 600 juta pengguna 

twitter di tahun 2014 ini. Pada awal 2013 telah ada 350 juta kicauan atau tweet 

perharinya. Twitter pada saat ini menjadi Jaringan Sosial yang paling banyak 

digunakan oleh setiap orang. Bisa dibilang Twitter menjadi saingan dari 

Facebook. Dulu Facebook lah yang sangat terkenal dimata orang, namun 

semenjak kemunculan twitter secara perlahan-lahan Twitter lah yang lebih 

digemari oleh banyak orang. 

Pendiri Twitter yaitu Jack Dorsey ialah seorang mahasiswa yang 

bersekolah di Universitas New York. Dahulu Twitter belum dibuka untuk Umum, 
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melainkan hanya untuk khusus layanan para karyawan Ordeo. Twitter baru dibuka 

untuk umum pada juli 2006. sudah ada lebih dari 400rb Kicauan setiap harinya 

pada 2007, Pada tahun 2010 sudah ada lebih dari 75.000 Aplikasi Di twitter. 

Twitter sudah banyak mengubah tampilan jejaring sosialnya mulai dari 

yang simpel, hingga tampilan yang bagus di tahun 2016 ini. Twitter bekerja sama 

dengan beberapa perusahaan yang ternama seperti Google, Bing, Yandex dan 

Perusahaan lainnya. Twitter memunculkan banyak fitur baru ketika sudah terkenal 

di mata penggunanya. 

Fitur-fitur yang terdapat di Twitter ialah sebagai berikut : 

1. Tweet, Fitur Tweet ini ialah fitur utama di Twitter. Tweet ialah kicauan, 

yaitu untuk mengirim dan melihat kicauan setiap pengguna twitter. 

2. Following, Fitur Following ialah fitur untuk mengikuti teman atau kerabat 

di Twitter, Fitur ini merupakan salah satu Fitur utama di twitter. 

3. Followers, Fitur yang satu ini adalah fitur untuk melihat siapa yang 

mengikuti anda di twitter. 

4. Bio, Fitur Bio adalah fitur yang digunakan untuk mengetahui Pesan Akun 

Twitter anda yang terdapat di Profile. 

5. Profile, Ini juga merupakan fitur utama dari Twitter. ini adalah fitur untuk 

melihat Avatar Twitter, Bio twitter dan lainnya. 

6. Masih banyak fitur-fitur twitter lainnya yang sangat membantu 

penggunanya. 
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7. Twitter sangat memudahkan penggunanya untuk saling menjalin 

pertemanan dengan pengguna lainnya, Di Twitter juga ada Fitur Top 

Trending yaitu fitur yang memudahkan penggunanya untuk melihat 

kicauan apa yang paling populer dan paling sering dikicaukan oleh 

pengguna twitter. Twitter pun mempunyai konten Verified Account yaitu 

konten untuk mendapatkan Lencana Akun Verifikasi Di twitter, tidak 

sembarangan orang yang dapat mempunyai Lencana Akun Terverifikasi 

dari Twitter untuk akunnya. Hanya kalangan selebritis, politikus dan 

orang-orang yang berpengaruh pada suatu negara serta orang-orang 

tertentu. Dahulu sejak pertama munculnya Twitter. Twitter membuka 

layanan Verified Account untuk orang biasa, namun sekarang sudah tidak 

lagi. 

Logo di Twitter juga dari tahun-ketahun sudah berganti 3 kali. Mulai dari 

di Tahun 2006, 2010 dan 2012. Logo dari Twitter sendiri Bernama Larry Bird. 

Twitter sangat amat bergantung dengan Perangkat lunak yang bersumber terbuka, 

Halaman Utama Situs Twitter merupakan karangan dari Ruby On Rail. Twitter 

sudah tersedia dalam banyak bahasa, sehingga lebih memudahkan pengguna-

pengguna twitter. Twitter juga mempunyai keamanan dan privasi, jadi Privasi dari 

pengguna twitter sangat dirahasiakan, Twitter juga menyediakan Fitur penguncian 

akun. Jadi setiap akun yang dikunci oleh penggunanya, maka akun tersebut tidak 

dapat dilihat oleh siapapun karena terlindungi.  

 

http://www.rahman371.wordpress.com/
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Jaringan Sosial Twitter ini juga mempunyai Banyak keuntungan, Yaitu 

keuntungannya sebagai berikut : 

1. Mempermudah Mencari kerabat-kerabat jauh. 

2. Mempermudah mencari suatu berita atau suatu informasi. 

3. Dapat mempermudah saling bertukar pikiran antar pengguna twitter. 

4. Dapat menjadi tempat bisnis anda, untuk mencari pelanggan yang akan 

membeli produk/jasa anda. 

5. Mendapatkan Backlink Dofollow untuk blog / situs kita lewat twitter.38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
38

Internet :Anonim. Melalui : rahman371.wordpress.com/2014/08/28/pengertian-twitter diakses 
26.09.2016 pukul 19.WIB 
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