
BAB I 

Pendahuluan 

1.1.Latar Belakang 

Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi titik awal terbentuknya sistem politik di 

Indonesia. Kemudian terbentuklah pemerintahan yang sah dan menjalankan roda 

kepemimpinan dalam sistem kenegaraan yang saat ini berkiblat kepada Pancasila dan UUD 

45. Secara singkat sejarah sistem politik Indonesia dibagi menjadi beberapa bagian yaitu era

orde lama lalu berganti menjadi era orde baru dan era reformasi. Kebebasan bependapat 

dirayakan dengan suka cita oleh seluruh rakyat. 

Politik mempunyai interaksi timbal-balik dari para pemimpin masyarakat dengan tujuan 

untuk mengatur kehidupan bersama, demi kebaikan dan kesejahteraan semua golongan. 

Kegiatan politik bukan hanya untuk golongan masyarakat tertentu, tetapi untuk semua 

golongan masyarakat. Maka politik mempunyai arti yang positif bagi setiap warga negara. 

Kegiatan politik akan memberi inspirasi dan dorongan kepada warga masyarakat untuk ikut 

berperan serta secara aktif menciptakan masyarakat yang cerdas demi terwujudnya 

masyarakat yang adil dan sejahtera, pemerataan pendapatan, terjaminnya kebebasan 

berbicara, bersuara, berkumpul, beribadah, menulis, bekerja, dan perlindungan hukum.  

Demokrasi sendiri mempunyai beberapa definisi salah satunya menurut Internasional 

Commision of Jurits “suatu bentuk pemerintahan oleh rakyat dimana kekuasaan tertinggi 

ditangan rakyat dan di jalankan langsung oleh mereka atau oleh wakil-wakil yang mereka 

pilih dibawah sistem pemilihan yang bebas.” Rakyat berada di pucuk tertinggi dalam 

pemerintahan sehingga rakyat menjadi prioritas dalam sistem demokrasi. 

Dibutuhkan komunikasi yang terjalin dengan baik antara pemimpin dan rakyat dalam 

berpolitik agar apa yang menjadi tujuan bernegara dan bepolitik bisa terwujud. Saat ini 

komunikasi antara pemimpin dan rakyat semakin mudah. Banyak media yang bisa digunakan 

antara lain yang akhir-akhir ini menjadi primadona yaitu sosial media. 

Semakin piawai para aktor komunikasi politik meramu pesan dan memilih media yang 

tepat bagi setiap publik yang terfragmentasi secara spesifik, akan semakin efektif komunikasi 

tersebut. Salah satu indikator efektivitas komunikasi politik adalah terjadinya share meaning 

(kesepahaman) antara komunikator (kandidat) dan komunikan (pemilihnya) tentang pesan 

yang disampaikan dalam pesan tersebut.  



Muara dari tercapainya kesepahaman ini merupakan efek komunikasi politik yang 

bentuknya secara konkret berupa tindakan politik (political action) pemilih yang berbondong- 

bondong memberikan suaranya di TPS saat proses pemungutan suara berlangsung misalnya.  

Para aktor politik harus mempunya grand design komunikasi politik strategis agar semua 

kebijakan yang dibuatnya dapat dipahami publik dan secara otomatis memperoleh dukungan 

mayoritas publik. Semakin efektif komunikasi politik akan semakin efektif pula penerapan 

kebijakan- kebijakan yang dibuatnya. Di sinilah signifikansi peran komunikasi politik 

dipertaruhkan kinerjanya.  

Secara teoritis, di negara demokratis implementasi komunikasi politik ini dapat 

dioptimalkan dengan menggunakan strategi political public relations karena tujuan demokrasi 

dan tujuan public relations (PR) sesungguhnya sejalan. Suksesnya sebuah pemerintahan 

demokratik ditentukan oleh bagaimana membangun hubungan yang responsif dengan seluruh 

khalayak, yang didasarkan kepada komunikasi dua arah (two-way communication) dan saling 

pengertian (mutual understanding).  

Hal ini berarti bahwa demokrasi selayaknya merupakan proses dua arah di mana rakyat 

memiliki kesempatan beragam untuk mengomunikasikan kepentingan dan kepedulian mereka 

(terhadap suatu program atau subjek kebijakan) untuk dapat mempengaruhi dan bahkan 

kadang-kadang mentransformasi kebijakan pada setiap tingkatan pemerintahan.  

Media kontemporer seperti internet, dan khususnya media sosial, akan semakin penting 

dalam komunikasi politik, mulai dari tingkat lokal hingga tingkat global. Sejalan dengan itu 

konsep-konsep baru seperti e-democracy dan e-government, di negara kita akan terus 

berkembang. (Mulyana, 2013:24) 

Melalui sosial media pesan yang disampaikan bisa langsung tersampaikan dengan cepat. 

Misal, warga yang mengeluhkan permasalahan terkait pemerintahan bisa langsung 

menyampaikannya kepada kepala daerahnya.  

Era reformasi mulai bermetamorfosis menjadi era millenium digital dimana pertukaran 

informasi terjadi begitu sangat cepat dan dinamis. Hal tersebut mau tidak mau harus membuat 

para politikus untuk ikut bermetamorfosis. Para pemimpin daerah maupun presiden harus 

mengikuti kehendak masyarakat era millenium digital yang menuntut adanya keterbukaan 

publik dan cepat tanggap dalam antisipasi dan reaksi untuk merespon permasalahan yang 

terjadi di masyarakat. Salah satunya melalui media sosial Facebook. 



Dalam catatan The Wall Street Journal, jumlah pengguna Facebook di Indonesia sampai 

dengan bulan Juni 2014 sudah mencapai angka 69 juta anggota (cnnindonesia.com). Jumlah 

pengguna dan semakin bertambahnya pengguna Facebook merupakan salah satu peluang 

bagi politisi di Indonesia untuk menjadikan Facebook sebagai sarana komunikasi politik 

dengan khalayak. 

Sosok yang mulai menyesuaikan gaya berpolitik dengan situasi dan kondisi saat ini adalah 

Ridwan Kamil Walikota Bandung. Gaya komunikasi dan politiknya mengundang banyak 

perhatiaan beberapa akhir tahun ini. Dimulai dari terpilihnya RK menjadi Walikota yang 

pada saat itu tidak ada lembaga survey yang menjagokannya. Lalu berbagai aktivitas 

politiknya yang begitu “fresh” membuat dia menjadi sorotan. 

Aktivitas bersosial medianya pun cukup membuat perhatian dan aktif dalam membuat 

postingan. Hal itu menunjukkan bahwa RK adalah politikus yang sadar media. Selain itu 

dengan kemampuan yang baik dalam berkomunikasi dihadapan publik RK menggunakan 

sosial media sebagai tempat untuk berpartisipasi dan mengajak masyarakat berpartisipasi 

dalam berbagai kegiatan yang dibuatnya untuk warga. RK juga membuat sosial medianya 

sebagai tempat warga untuk berkeluh kesah terhadap berbagai hal terkait pemerintahan 

maupun hal-hal kesehariaan warga. Hal itu direspon dengan baik oleh RK. 

Dengan sosial media RK begitu signifikan merubah budaya warga dan budaya kerja di 

lingkungan penerintahan Kota Bandung. Warga mulai sadar dalam menjaga fasilitas publik 

jika ada warga yang melanggar warga lain akan melaporkan melalui sosial media RK dan 

oleh RK warga yang melanggar akan mendapat sanksi yang beberapa waktu lalu sempat 

ramai menjadi pemberitaan. 

Keaktifannya dalam bersosial media membut popularitas RK tidak hanya didaerahnya 

sendiri tetapi dilain daerah juga. Persebaran berita tentang begitu luas membuatnya menjadi 

“Mediagenic” dimana pemberitaan negatif terhadap dirinya lebih kecil daripada pemberitaan 

positif. Menurut Direktur Komunikasi Indonesia Indicator jika dikonversikan menjadi angka 

pemberitaan negatifnya hanya 14%.  

Popularitas RK begitu besar di warga Indonesia yang mengakibatkan banyak partai politik 

menngincarnya untuk maju dalam Pilkada Gubernur DKI pada 2017. Banyak pihak yang pro 

dan kontra terkait hal ini. RK mengendalikan polemik ini dengan intens berkomunikasi 

melalui sosial medianya antara lain Facebook. Setelah beberapa waktu seperti memberi teka-



teki terkait polemik tersebut akhirnya diputuskan bahwa RK tidak maju dalam pertarungan 

menjadi DKI 1. 

RK menyampaikan keputusannya itu melalui konfrensi pers dan postingan di 

Facebooknya yang dia kelola sendiri. Dari pesan yang RK kirim tersebut peneliti melihat 

bahwa ada pesan-pesan komunikasi politik yang secara tidak langsung RK sampaikan. Salah 

satunya adalah pembatalan pencalonan menjadi DKI 1 ini adalah sebuah batu loncatan RK 

untuk menggapai karir politik lebih tinggi lagi dari Walikota. 

Dari fenomena tersebut peniliti tertarik untuk meneliti lebih dalam terkait teknik 

komunikasi politik RK di Facebook dalam pembatalannya maju sebagai DKI 1. 

 

1.2.Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti merumuskan masalah sebagai berikut: 

Apa Teknik Komunikasi Politik Ridwan Kamil Terkait Pembatalan Pencalonan Gubernur 

DKI Dalam Akun Facebook Ridwan Kamil? 

 

1.3.Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini antara lain: 

Untuk mengetahui dan menganalisa teknik komunikasi politik Ridwan Kamil terkait 

pembatalan pencalonan Gubernur DKI dalam akun Facebook Ridwan Kamil. 

 

1.4.Manfaat Penelitian 

Menjadi referensi pada perkembangan ilmu komunikasi khususnya dalam ilmu komunikasi 

politik dan penelitian analisis isi. 

1.4.1.  Manfaat Akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi 

referensi jurusan Ilmu Komunikasi khususnya studi analisis isi dan perkembangan 

komunikasi politik dalam penyampaian pesan komunikasi secara online terhadap publik. 



1.4.2. Manfaat Praktis 

Manfaat Bagi Praktisi 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada praktisi komunikasi 

politik di Indonesia sehingga dapat memaksimalkan perannya sebagai komunikator politik 

dalam menyampaikan pesan-pesan politik kepada khalayak secara maksimal. 

Penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan masukan dan referensi dalam 

mendukung dunia akademisi khususnya tentang komunikasi politik. 

 

Manfaat Bagi Masyarakat 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat sebagai suatu 

pemahaman tentang pesan dalam komunikasi politik melalui interpretasi isi atau pesan apa 

saja yang terdapat didalamnya. 

 


