
BAB II 

Tinjauan Pustaka 

2.1. Komunikasi Politik 

Komunikasi politik lebih lazim didefinisikan sebagai suatu proses linier atau suatu sistem. 

Pendekatan linier berorientasi pada efek atau pengaruh pesan politik, sedangkan pendekatan 

sistem berorientasi pada kestabilan atau kesinambungan suatu sistem politik. Kedua 

pendekatan ini memandang realitas komunikasi politik sebagai realitas yang teratur dan 

karenanya mudah diramalkan (Mulyana, 2013:4) 

Model atau definisi komunikasi Harold Lasswell yakni Who Says What in Which Channel 

to Whom with What Effect dianggap sebagai salah satu model utama dalam komunikasi 

politik bersifat linier. Meskipun lebih cocok untuk komunikasi massa, merupakan landasan 

banyak definisi komunikasi politik yang linier. 

Sejalan dengan pandangan beberapa pakar komunikasi politik di Indonesia, Maswadi Rauf 

mendefinisikan komunikasi politik sebagai “penyampaian pesan-pesan yang bercirikan 

politik oleh aktor-aktor politik kepada pihak lain” (Heryanto & Rumaru, 2013:3) 

Menurut Ardial (2010) Metode komunikasi yang dapat diaplikasikan dalam komunikasi 

politik adalah  

Pertama, Informatif 

Bentuk isi pesan yang bertujuan untuk mempengaruhi khalayak dengan cara (metode) 

memberikan penerangan. Menyampaikan pesan yang sesuai dengan fakta, data, dan pendapat 

yang benar. Penerangan mempunyai fungsi memberikan informasi tentang fakta semata-

mata, juga fakta yang bersifat kontroversial atau memberikan informasi atau menuntun 

khalayak ke arah pendapat umum. Jadi dengan penerangan (information) berarti, pesan-pesan 

yang dilontarkan, berisi tentang fakta dan pendapat yang dapat dipertanggungjawabkan 

kebenarannya.  

Kedua. Persuasive 

Mempengaruhi khalayak dengan cara membujuk. Dalam hal ini khalayak akan diduga 

jalan pikirannya, dan terutama perasaannya. Metode persuasif ini merupakan salah satu cara 



untuk mempengaruhi khalayak dengan jalan tidak memberikan jalan untuk berfikir kritis, 

bahkan kalau perlu khalayak itu dapat terpengaruh secara tidak sadar. Dengan demikian 

penggunaan metode ini menganjurkan komunkator agar terlebih dahulu menciptakan situasi 

di mana komunikan mudah terkena sugesti. Situasi yang mudah terkena sugesti ditentukan 

oleh kecakapan untuk mensugenstikan atau menyarankan sesuatu kepada khalayak.  

Ketiga, Edukatif  

Salah satu usaha untuk mempengaruhi khalayak mengenai pernyataan politik yang 

dilontarkan, yang dapat diwujudkan ke dalam bentuk pesan yang akan berisi pendapat, fakta, 

dan pengalaman. Metode ini memberikan gagasan kepada khalayak berdasarkan fakta, 

pendapat, dan pengalaman yang kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan. Metode ini 

diharapkan akan memberikan pengaruh yang mendalam kepada khalayak, walaupun hal ini 

akan memakan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan metode persuasif.  

Keempat, Kursif  

Metode kursif berarti mempengaruhi khalayak dengan cara memaksa. Dalam hal ini 

khalayak dipaksa, tanpa perlu berfikir lebih banyak lagi, untuk menerima gagasan yang 

dilontarkan. Pesan dari komunikator politik memuat, selain pendapat dan pengalaman juga 

berisi ancaman. Metode ini biasanya dimanifestasikan kedalam bentuk peraturan, perintah, 

dan intimidasi yang untuk pelanksanaannya didukung oleh kekuatan tangguh. Menyusun 

penyataan umum yang bersifat kursif tidaklah seluwes penyataan umum yang lain, dan 

karena memang ada kekuatan yang mendukungnya, tentu efeknya akan lebih besar 

Sejak munculnya model komunikasi Lasswell yang bernuansa politik, muncullah beberapa 

definisi politik lainnya antara lain: 

- Transmisi informasi (secara luas mencakup verbal, nonverbal, perilaku, dsb.) dalam 

mengejar kekuasaan (Sunshine Hillygus). 

- Transfer informasi apapun mengenai perlombaan atas sumber daya (Bruce Hardy). 

- Produksi, transmisi, dan efek informasi mengenai politik pendapat politik dan 

kebijakan publik (Bob Lichter). 

Mirip dengan definisi yang linier, definisi komunikasi politik yang bersifat sistemik 

mengasumsikan realitas komunikasi politik sebagai sebuah sistem yang konstan, tertaur dan 



dapat diramalkan misalnya sebagai interaksi antara elite, media, warga negara mengenai 

topik-topik yang berkaitan dengan politik (Talia Stroud) 

Teori komunikasi politik dapat dirumuskan sebagai suatu proses pengoperan lambang-

lambang atau simbol-simbol komunikasi yang berisi pesan-pesan politik dari seseorang atau 

kelompok kepada orang lain dengan tujuan untuk membuka wawasan atau cara berpikir, serta 

mempengaruhi sikap dan tingkah laku khalayak yang menjadi target politik (Cangara, 

2009:35) 

Melalui media massa salah satunya adalah media sosial bisa diketahui aktivitas para 

politikus tentang pikiran-pikirannya, pernyataan yang disampaikan, apa yang dia janjikan 

pada masyarakat, bagaimana kemampuannya memimpin wilayah kerjanya. Jelasnya, media 

berisi banyak informasi dan pendapat tentang politik. Mass media is the primary source of 

political information, seperti yang dikatakan Jackson and Beec (1970). 

 

2.3. Fungsi dan Tujuan Komunikasi Politik 

Tujuan utama dari komunikasi politik adalah menciptakan kesamaan pemahaman politik 

(misalnya, pesan, permasalahan, isu, kebijakan politik) antara suatu partai dengan masyarakat 

(Firmanzah, 2007, 242). Selain itu terdapat juga tujuan komunikasi politik lainnya, antara 

lain: 

1. Membentuk citra politik, karena menurut Robert (1977) (Arifin, 2003:105) bahwa 

komunikasi tidak secara langsung menimbulkan pendapat dan perilaku tertentu, 

tetapi cenderung mempengaruhi cara khalayak mengorganisasikan citranya 

tentang lingkungan, citra (image) adalah gambaran seseorang (figure) yang 

tersusun melalui persespsi yang bermakna melalui kepercayaan, nilai dan 

pengharapan. Menurut Dan Nimmo (2000:6-7) citra politik terjalin melalui pikiran 

dan perasaan secara subjektif yang akan memberikan penilaian dan pemahaman 

terhadap peristiwa politik tertentu. 

 

2. Membentuk pendapat umum, yang diterjemahkan dari bahasa inggris public 

opinion dikenal pada awal abad ke-18 menurut Alquin menganggap bahwa suara 

rakyat adalah suara Tuhan “vox populi, vox dei”, William Albig (Arifin, 

2003:116) pendapat umum adalah hasil interaksi antara orang-orang dalam suatu 



kelompok, sedang Whyte menyebutkan sebagai suatu sikap rakyat mengenai suatu 

masalah yang menyangkut kepentingan umum sehingga bisa dicitrakan sebagai : 

(a) pendapat, sikap, perasaan, ramalan, pendirian dan harapan-harapan dari 

individu, kelompok dalam masyarakat tentang masalah yang berhubungan dengan 

kepentingan umum atau persoalan sosial; (b) hasil interaksi, diskusi, atau 

penilaian sosial antar individu berdasarkan pertukaran pikiran secara sadar dan 

rasional; (c) pendapat umum akan dapat dikembangkan, dirubah dan dibentuk 

oleh media massa; (d) bisa dilakukan pada penganut paham demokratis. 

3. Menggalang partisipasi politik, menurut Kevin R Hardwick sebagai perhatian dari 

warga negara yang berupaya menyampaikan kepentingan-kepentingannya 

terhadap pejabat publik; sedang Meriam Budiardjo (dalam faturohman dan sobari, 

2002:185) mengartikan sebagai kegiatan seseorang atau kelompok untuk ikut serta 

aktif dalam memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung 

mempengaruhi kebijakan pemerintah. Atau menurut Samuel P Huntington sebagai 

kegiatan warga negara yang bertindak secara pribadi atau kolektif dengan maksud 

untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah, secara spontan atau 

terorganisasi, mantap atau sporadis secara damai atau kekerasan, legal atau illegal 

dan efektif atau tidak efektif. Bisa berupa (a) Agregasi kepentingan (interest 

aggregation fungtion), pada fungsi ini terdapat proses penggabungan kepentingan, 

untuk kemudian dirumuskan dan disalurkan kepada  pemegang kekuasaan atau 

pemerintah yang memegang kekuasaan dan yang berwenang untuk dijadikan 

kebijakan public, (b) fungsi artikulasi kepentingan (interest articulation fungtion), 

pada fungsi ini terjadi proses sintesis aspirasi individu-individu sebagai anggota 

kelompok berupa ide, pendapat yang kemudian dijadikan pola dan program 

politik. 

4. Sosialisasi politik, menurut David Easton dan Jack Dennis sebagai suatu proses 

perkembangan seseorang untuk mendapatkan orientasi-orientasi politik dan pola-

pola tingkah laku. Kemudian Robinson oleh Alexis S Tan (Harun dan Sumarno, 

2006:82) merupakan proses perubahan perilaku yang berhubungan erat dengan 

proses belajar pemahaman terhadap peristiwa politik. 

5. Memberi pendidikan politik, adalah sebagai usaha menanamkan, merubah atau 

mempertahankan sistem nilai politik atau orientasi politik dengan mengaktifkan 

proses sikap, perilaku, sistem berfikir, pandangan seseorang atau kelompok, baik 

kader, simpatisan, dan masyarakat umum, yang dilakukan oleh politikus. 



Professional dan aktivis (sebagai komunikator politik) atau oleh lembaga 

(organisasi) seperti partai politik. 

6. Ajang rekrutmen politik, yaitu suatu usaha untuk mengajak kepada individu-

individu masuk ke dalam orientasi dan nilai politik, yang pada akhirnya secara 

kongkrit menjadikan anggota politik baik simpatisan sampai kader politik dan 

pengurus organisasi politik. 

Sebelum kesamaan persepsi terwujud, tujuan komunikasi belum tercapai pula. Untuk 

membangun dan menciptakan kesamaan persepsi dibutuhkan keterbukaan masing-masing 

pihak yang terlibat dalam proses komunikasi untuk dapat saling membuka diri dan menerima 

masukan dari pihak lain selain itu harus ada keinginan berbagi yang dilandasi oleh saling 

mempercayai. 

Peran komunikasi politik lainnya adalah untuk membuka jalan untuk melalui proses bias 

persepsi sehingga isu politik antara partai politik dengan masayarakat dapat direduksi. 

Dengan kata lain, apa yang ingin disampaikan oleh partai politik akan dapat diterima dengan 

benar dan tepat oleh masyarakat. Selain itu, komunikasi dilakukan untuk memahami apa yang 

dirasakan dan dipikirkan masyarakat. Dari sini program kerja yang ditawarkan partai politik 

akan sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat (Firmanzah, 2007, 257) 

 

2.4. Unsur-Unsur Komunikasi Politik 

Seperti dalam bentuk-bentuk komunikasi lainnya, komunikasi politik berlangsung dalam 

suatu proses penyampaian pesan-pesan tertentu untuk mencapai suatu tujuan tertentu pula. 

Dimensi-dimensi inilah pada dasarnya yang memungkinkan terjadinya suatu kegiatan 

komunikasi politik dalam suatu masyarakat. Sehingga keluaran (output) komunikasi politik 

pada akhirnya akan ditentukan oleh dimensi-dimensi tersebut secara keseluruhan. 

Menurut Nimmo dan Cangara dalam Mulyana (2013:5) unsur-unsur komunikasi politik 

adalah komunikator politik, pesan politik, saluran atau media politik, sasaran atau target 

politik, dan pengaruh atau efek komunikasi politik. 

Pertama, komunikator dalam komunikasi politik, yaitu pihak yang memprakarsai dan 

mengarahkan suatu tindak komunikasi. Seperti dalam peristiwa komunikasi pada umumnya, 

komunikator dalam komunikasi politik dapat dibedakan dalam wujud individu, lembaga 

ataupun berupa kumpulan orang. Dalam pandangan Dan Nimmo (2005), komunikator politik 



ini memainkan peran-peran sosial yang utama, terutama dalam proses pembentukan opini 

publik. Para pemimpin organisasi ataupun juru bicara partai-partai politik adalah pihak-pihak 

yang menciptakan opini publik, karena mereka berhasil membuat sejumlah gagasan yang 

mula-mula ditolak, kemudian dipertimbangkan, dan akhirnya diterima publik.  

Karena itu, lanjut Dan Nimmo, sikap terhadap khalayak serta martabat yang diberikannya 

kepada mereka sebagai manusia dapat mempengaruhi komunikasi yang dihasilkannya. Baik 

sebagai sumber individual maupun kolektif, setiap komunikator politik merupakan pihak 

potensial yang ikut menentukan arah sosialisasi, bentuk-bentuk partisipasi, serta pola-pola 

rekrutmen massa politik untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. 

 

Kedua, pesan politik. Pesan adalah muatan atau content komunikasi yang dikemas atau 

dikonstruksi sebagai informasi/berita/isu dll yang bermuatan politik dalam beragam bentuk, 

dan ditransformasikan kepada khalayak dengan menggunakan media, baik media tradisisonal 

maupun media massa, serta media jaringan sosial (berbasis internet). Pesan politik 

merupakan salah satu unsur penting dalam komunikasi politik. Pada hakikatnya, pesan adalah 

suatu informasi yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan yang bertujuan untuk 

mencari persamaan makna atau persepsi. Karena pada dasarnya pula, pesan biasanya 

berisikan tentang gagasan atau ide manusia untuk disampaikan bahkan untuk 

diperbincangkan dengan manusia lain. Dan ragam pesan bisa berbentuk verbal dan non 

verbal. 

Dan Nimmo menyebutkan ada 3 jenis pesan politik, antara lain: 

1. Retorika : menurut Dan Nimmo, retorika adalah penggunaan seni berbahasa untuk 

berkomunikasi secara persuasif dan efektif. Retorika juga dapat diartikan sebagai 

suatu bentuk komunikasi dua arah, bisa dalam bentuk komunikasi antar personal 

atau dalam bentuk komunikasi kelompok bahkan publik, yang tujuannya adalah 

untuk mempengaruhi lawan bicara demi mempersamakan persepsi si 

komunikator. 

2. Iklan Politik : pada dasarnya, iklan politik hamper sama tujuannya dengan iklan 

komersial yaitu memperkenalkan sesuatu dengan tujuan si khalayak mau 

mempercayai untuk mengkonsumsi/memilih produk tersebut (parpol). Sehingga 

inti dari iklan politik adalah bagaimana caranya sebuah parpol dapat merekrut 

suara terbanyak demi kepentingan kekuasaan golongan parpol itu sendiri. 

3. Propaganda : salah satu bentuk komunikasi yang paling ekstrim dalam dunia 

politik adalah propaganda. Karena pesan yang disampaikan dalam kegiatan ini 



bersifat terus menerus demi menciptakan sebuah opini public yang baru dan 

diharapkan menjadi kuat, sehingga dalam hal ini khalayak dapat disetir oleh 

pemberitaan yang disampaikan oleh komunikator pesan tersebut. 

 

Ketiga, saluran-saluran komunikasi politik, yakni setiap pihak atau unsur yang 

memungkinkan sampainya pesan-pesan politik. Dalam hal-hal tertentu, memang terdapat 

fungsi ganda yang diperankan unsur-unsur tertentu dalam komunikasi. Misalnya, dalam 

proses komunikasi politik, birokrasi dapat memerankan fungsi ganda. Di satu sisi, ia berperan 

sebagai komunikator yang menyampaikan pesan-pesan yang berasal dari pemerintah; dan di 

sisi lain, ia juga dapat berperan sebagai saluran komunikasi bagi lewatnya informasi yang 

berasal dari khalayak masyarakat. 

Selain saluran komunikasi antar pribadi seperti banyak terjadi di masyarakat, unsur yang 

tidak kalah pentingnya dalam proses penyampaian pesan-pesan politik adalah media massa. 

Secara historis, penelitian efek media massa dalam perilaku politik telah cukup 

memperlihatkan besarnya peran media massa dalam kegiatan komunikasi politik khususnya 

di Amerika (Muhtadi, 2008). Di Indonesia, di samping belum banyak penelitian tentang hal 

tersebut, penggunaan media massa dalam kegiatan kampanye politik dalam pemilu 

tampaknya mulai meningkat. Efek politis komunikasi massa ini, menurut Blumler dan 

Gurevitch (1982), terjadi terutama  karena secara umum media massa memiliki efek potensial 

yang sangat besar pada khalayaknya. Lebih-lebih karena pemberitaan di media, menurut 

Agus Sudibyo (2001), senantiasa dirumuskan sarat dengan muatan-muatan etika, moral, dan 

nilai-nilai. Sehingga pada gilirannya, media bukan saja berfungsi sebagai saluran informasi 

politik, tapi juga berperan sebagai kekuatan sosial yang ikut menentukan perubahan-

perubahan di dalam masyarakat. 

 

Keempat, khalayak komunikasi politik, yaitu peran penerima yang sebetulnya hanya 

bersifat sementara. Sebab, seperti konsep umum yang berlaku dalam komunikasi, ketika 

penerima itu memberikan feedback dalam suatu proses komunikasi politik, atau pada saat ia 

meneruskan pesan-pesan itu kepada khalayak lain dalam kesempatan komunikasi yang 

berbeda, maka pada saat itu peran penerima telah berubah menjadi sumber atau komunikator.  

Khalayak komunikasi politik dapat memberikan respon atau umpan balik, baik dalam bentuk 

pikiran, sikap maupun perilaku politik yang diperankannya. Dalam berbagai riset tentang 

sosialisasi politik, menurut Kraus dan Davis (1978), diperoleh indikasi bahwa komunikator 



tahap kedua (yang sebelumnya berperan sebagai khalayak) memainkan peran yang signifikan 

pada komunikasi berikutnya. 

Untuk melihat karakteristik khalayak komunikasi politik, penting untuk mengungkap 

klasifikasi khalayak dari Dan Nimmo (2006), yang membagi khalayak ke dalam tiga tipe 

publik opini yang tak terorganisasi: publik atentif, publik berpikiran isu, dan publik ideologis. 

Publik atentif adalah seluruh warga negara yang dibedakan atas dasar tingkatannya yang 

tinggi dalam keterlibatan politik, informasi, perhatian, dan berpikiran kewarganegaraan. 

Publik berpikiran isu adalah bagian dari publik atentif yang lebih tertarik pada isu khusus 

ketimbang pada politik pada umumnya. Sedangkan publik ideologis adalah kelompok orang 

yang memiliki sistem kepercayaan yang relatif tertutup, dengan menggunakan ukuran nilai-

nilai suka dan tidak suka. Mereka menganut kepercayaan dan atau nilai-nilai yang secara 

logis saling melekat dan tidak berkontradiksi satu sama lain. 

 

Kelima, pengaruh atau efek komunikasi politik. Dalam proses komunikasi efek 

komunikasi merupakan akibat yang diberikan oleh komunikator kepada komunikan, 

setidaknya efek komunikasi merupakan tahap awal adanya feedback (umpan balik) yang 

merpakan indikator berlanjut tidaknya proses komunikasi tersebut. Disamping efek 

komunikasi dan feedback dapat pula dijadikan tolak ukur untuk mengetahui tingkat rujukan 

dan kapasitas yang berada pada komunikan. Efek komunikasi merupakan proses dari aksi-

reaksi dari komunikasi. Seluruh reaksi komunikasi merupakan efek komunikasi yang 

berlanjut pada feedback yang pada dasarnya tidak terkait oleh ruang dan waktu. Kita dapat 

mengindikasi dampak atau efek komunikasi politik dengan teori tiga tingkatan: 

1. Kognitif. Efek kognitif adalah akibat yang timbul pada diri komunikan yang sifatnya 

informatif bagi dirinya. 

2. Afektif. Efek ini kadarnya lebih tinggi daripada efek kognitif. Komunikan yang 

terdapat dampak afektif mulai memberi sikap atas suatu informasi. Bukan hanya 

berhenti pada tataran tambahan pengetahuan (kognitif). 

3. Konatif/ behavioral. Efek ini kaitannya pada perilaku komunikan setelah proses 

komunikasi berlangsung. Ketika sikap dan perilaku komunikan sesuai harapan 

komunikator, maka itu dapat digolongkan sebagai komunikasi efektif. Namun tidak 

semua proses komunikasi, konteks apapun itu, bisa berakhir di tingkatan konatif atau 

behavioral. 



Selain teori tiga tingkatan tersebut, Dan Nimmo (2001) juga memperkenalkan empat efek 

penting komunikasi politik. 

Pertama, Sosialisasi Politik. Manusia tidak dilahirkan dengan membawa kepercayaan, 

nilai, dan penghargaan  politik. Seorang anak menjadi terbuka terhadap komunikasi yang 

relevan dengan politik melalui komunikasi interpersonal, organisasi, dan komunikasi massa. 

Komunikasi interpersonal mengajak anak mengungkap identitas nasional dan partisan dan 

menilai politik pemerintah, dan figur autoritas. Komunikasi organisasi, utamanya di sekolah, 

menambahkan informasi faktual, memperoleh kesadaran akan kewajiban kewarganegaraan 

personal bukan kolektif. 

Komunikasi massa, anak mengikuti politik sebagai berita, memperoleh pengetahuan politik 

dan mengembangkan beberapa orientasi evaluatif, dan mulai ambil bagian afektif dalam 

politik. 

 

Kedua, Partisipasi Politik. Melalui sosialisasi politik, manusia mengembangkan 

kepercayaan, nilai dan pengharapan yang relevan dengan politik. Bagaimana seseorang 

berpartisipasi secara penuh dalam politik tergantung pada kuatnya sosialisasi politik yang ia 

dapatkan. Keterbukaan terhadap komunikasi politik dapat mempengaruhi orang agar secara 

aktif dapat terlibat dalam politik. Meski di samping itu, komunikasi politik bisa menekan 

partisipasi politik. Konsekuensi komunikasi politik bisa primer dan sekunder. Akibat primer 

terjadi jika orang yang dipengaruhi itu telah melibatkan diri secara langsung ke dalam proses 

komunikasi. Akibat sekunder terjadi jika orang tidak terlibat secara langsung dalam 

komunikasi terpengaruh oleh perubahan pada orang yang terlibat. 

 

Ketiga, Mempengaruhi Pemilu. Propaganda, retorika, periklanan, promosi yang dilakukan 

oleh komunikator politik tak lain dan tidak bukan merupakan upaya komunikator politik 

untuk mendapatkan suara dalam sebuah pemilu. Melalui perspektif seorang komunikan 

politik, yang telah belajar mengidentifikasikan diri dengan lambang-lambang politik yang 

signifikan, akan mengklaim dirinya. Ia, sebagai individu, mengembangkan citra dirinya 

sebagai bagian dari representasi politik. 

 

Keempat, Mempengaruhi Pejabat. Komunikasi politik selalu menganai komunikasi dua 

arah antara warga negara dan pejabat. Dalam setiap kajian komunikasi politik, terdapat 

diskusi mengenai keterkaitan opini publik dan kebijakan pemerintah. 

 



 

2.5. Prinsip Komunikasi Politik 

Untuk membangun dan menciptakan kesamaan persepsi dalam komunikasi politik 

dibutuhkan keterbukaan masing-masing pihak yang terlibat dalam proses komunikasi untuk 

dapat saling membuka diri dan menerima masukan dari pihak lain selain itu harus ada 

keinginan berbagi yang dilandasi oleh saling mempercayai. 

Prinsip komunikasi politik berlangsung dalam suatu proses penyampaian pesan-pesan 

tertentu untuk mencapai suatu tujuan tertentu pula. Prinsip-prinsip inilah pada dasarnya yang 

memungkinkan terjadinya suatu kegiatan komunikasi politik yang bernilai dalam suatu 

masyarakat. Sehingga keluaran (output) komunikasi politik pada akhirnya akan ditentukan 

oleh prinsip-prinsip tersebut secara keseluruhan. Idealnya komunikasi politik dilandasi oleh 5 

prinsip utama yaitu: 

 

Pertama, fairness dalam arti kejujuran, keadilan, kesetaraan kedudukan, dan tanpa 

diskriminasi.  

Kedua, transparancy (keterbukaan) semua kandidat dalam menyampaikan visi dan misi, serta 

dalam menjanjikan program kerjanya, bila kelak terpilih sebagai Gubernur/Wakil gubernur.  

Ketiga, accountablity dalam bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas setiap bentuk 

pelayanan kepada masyarakat. 

Keempat, independensi dalam arti setiap kemasan simbol komunikasi politik sang kandidat 

seharusnya terbebas dari segala ketergantungannya kepentingan pihak mana pun, seperti 

kepentingan kekuasaan, politik, ekonomi, dan lain-lain, yang pada hari kemudian dapat 

mengakibatkan politik balas budi Presiden dan Wakil Presiden terpilih. 

Kelima, impartiality, dalam arti kandidat benar-benar memberi jaminan ketidakberpihakan 

mereka kepada kepada apa, siapa dan pihak mana pun kecuali, atau selain, keberpihakan 

kepada nilai-nilai kebenaran, keadilan dan kepentingan nasional, melebihi kepentingan 

kelompok pendukung (riaupos.co) 

Jika komunikasi yang kita bangun didasarkan pada lima prinsip pokok komunikasi politik 

yang efektif ini, maka kita dapat menjadi seorang komunikator yang handal dan pada 

gilirannya dapat membangun jaringan hubungan dengan orang lain yang penuh dengan 



penghargaan (respect), karena inilah yang dapat membangun hubungan jangka panjang yang 

saling menguntungkan dan saling menguatkan. 

 

2.6. Gaya Komunikasi olitik 

Untuk melakukan komunikasi politik yang efektif kita harus bersikap jujur dan ikhlas 

dalam berkomunikasi, mempertimbangkan latar belakang sosio-budaya khalayak, berempati 

terhadap mitra (khalayak) komunikasi kita dan menggunakan bahasa yang jernih dan mudah 

dipahami, tidak menggunakan eufimisme dan jargon-jargon yang kabur, tidak menghalalkan 

segala cara, bahkan bila kita punya tujuan yang baik (Mulyana, 2013:10). 

Model-model gaya komunikasi politik ditengarai penting untuk mengidentifikasi 

karakteristik aktor politik. Sekurangnya terdapat 4 model gaya komunikasi politik (Magstadt, 

2010:307), yaitu: 

 

 2.6.1. Negarawan. 

Negarawan adalah seorang pemimpin politik yang memiliki visi, karisma pribadi, 

kebijaksanaan praktis, dan kepedulian terhadap kepentingan umum yang kepemimpinannya 

itu bermanfaat bagi masyarakat. Dan mempunyai karakteristik antara lain: 

Pertama, Mengejar kebaikan umum. Pemimpin terbaik termotivasi bukan oleh 

kepentingan diri sendiri yang kasar melainkan oleh kebaikan umum. 

Kedua, Kebijaksaan yang praktis. Visi kebaikan publik, semenarik apapun 

tidak akan berguna tanpa orang yang punya visi tersebut tidak tahu bagaimana 

cara mencapainya. Sebab itu, pemimpin yang baik harus memiliki kebijaksaan 

yang praktis, dengan mana lewat kebijaksanaan itu, pemimpin bisa memahami 

hubungan antara tindakan yang diambil dengan konsekuensi-konsekuensinya. 

Ketiga, Keahlian politik. Pemimpin yang baik sekaligus pula seseorang yang 

punya bakat dalam menilai dan melakukan pendelegasian wewenang. Dalam 

memimpin negara, pemimpin harus menjalankan birokrasi raksasa, 

mengarahkan para staf, bekerja sama dengan para legislator demi meloloskan 

program pemerintahan, dan menggalang opini publik sehubungan dengan 



kebijakan administrasi. Tanpa keahlian politik yang menyukupi, mustahil 

tugas-tugas berat seperti ini dapat berjalan secara baik. 

Keempat, Kesempatan luar biasa. Negarawan lahir dari suatu kondisi kritis. 

Ketika suatu negara berada dalam pusaran kejenuhan, kebosanan, stagnasi, 

disorientsi, atau perang, dari sinilah negarawan umumnya lahir. 

Kelima, Nasib baik. Terkadang, seorang negarawan lahir karena nasib baik. 

Kadang pula disebutkan, bahwa ia dianugerahi berkah oleh Yang Maha Kuasa 

untuk memikul beban masyarakat dan negaranya. 

 

2.6.2. Demagog. 

Seseorang yang menggunakan keahliannya memimpin untuk memeroleh jabatan publik 

dengan cara menarik rasa takut dan prasangka umum untuk kemudian menyalahgunakan 

kekuasaan yang ia peroleh tersebut demi keuntungan pribadi. Gaya ini mempunyai 

karakteristik yaitu: 

Pertama, Ia mengeksploitasi prasangka publik. Sebagai seorang tokoh, 

demagog sangat sensitif akan prasangka-prasangka sosial yang berkembang di 

tengah masyarakat. Ia kemudian memerankan diri sebagai berdiri di sisi 

masyarakat sehubungan dengan prasangka yang muncul. Peran tersebut 

dibarengi dengan rangkaian janji bahwa ia akan memastikan bahwa prasangka 

tersebut akan ditanggulangi apabila ia menduduki jabatan politik. 

Kedua, Kerap melakukan distorsi atas kebenaran. Kebenaran adalah tidak 

lebih dari komoditas politik. Apabila kebenaran tersebut tidak sejalan dengan 

prakteknya untuk menggapai kekuasaan, ia akan mendistorsinya. Distorsi 

tersebut sebagian besar diperkuat dengan aneka fakta "kuat" yang ia susun 

sehingga distorsi tersebut masuk akal. Dengan kata lain, ia membuat "babad" 

yaitu rangkaian cerita historis yang menguatkan posisinya di atas kebenaran 

yang ada. 

Ketiga, Mengumbar janji-janji manis untuk memperoleh kuasa politik. 

Terlebih, apabila janji tersebut cukup populis dengan pangsa pemirsa yang 

cukup besar. Sekali lagi, bagi seorang demagog, janji adalah komoditas politik 



yang akan digunakannya sebagai instrumen kampanye guna meneguhkan 

posisinya dibanding para kompetitornya yang lain. 

Keempat, Tidak canggung menggunakan metode yang dinilai kurang 

bermoral. Hal ini terkait dengan karakteristik-karakteristik sebelumnya. 

Masalah moral bukan masalah yang harus diprioritaskan. Moral bergantung 

pada tujuan, dan moral dalam diri seorang demagog adalah situasi di mana 

keinginannya untuk berkuasa terealisasi. Tidak ada penilaian moral untuk 

metode yang ia gunakan untk menyapai tujuan kekuasaan. 

Kelima, Memiliki daya tarik yang besar terhadap masyarakat banyak. Seorang 

demagog sekaligus adalah orang yang populer di mata publik. Aneka daya 

tarik bisa saja dimiliki seorang demagog. Daya tarik inilah yang sesungguhnya 

membuat publik memercayai seorang demagog. Publik tidak lagi kritis akan 

variabel ideosinkretik yang melekat di dalam diri demagog. Publik hanya 

memercayai apa dan bagaimana performance seorang demagog secara aktual. 

Keenam, Jika negarawan secara tulus peduli akan keadilan dan kebaikan 

umum, maka Demagog sekadar berpura-pura peduli dalam rangka memeroleh 

jabatan, yang begitu ia mendapatkannya, tanpa ragu ia akan mengkhianatinya. 

Hal ini sesuai dengan karakteristik seorang demagog, bahwa ia hanya ingin 

berkuasa. Setelah ia berkuasa, segala hal yang ia janjikan di masa-masa 

sebelumnya akan direnegosiasi ulang. 

 

2.6.3. Politisi 

Politisi adalah seorang pemegang jabatan publik yang siap untuk mengorbankan prinsip-

prinsip yang dimiliki sebelumnya atau mengesampingkan kebijakan yang tidak populer agar 

dapat dipilih kembali. Aktor politik seperti ini mempunyai karakteristik: 

Pertama, Tidak punya visi dan bakat yang cemerlang. Seorang politisi biasa 

tampak kurang bersinar. Ia hanya berada di "sekeliling" tanpa pernah menjadi 

pusat pengambilan arah suatu masyarakat. Visi yang ia miliki terlampau 

umum, kurang greget, "biasa", dan terkesan asal ambil. Bakat yang ia miliki 



mungkin alami atau "karbitan", tetapi publik memandangnya sebagai "datar", 

"umum", dan "kurang menarik." 

Kedua, Hidup cuma day-to-day, dengan upaya untuk mengatasi tekanan dan 

hambatan yang dialami dalam keseharian. Politisi biasa tidak hidup untuk 

long-term melainkan short-term. Ia hanya dipusingkan urusan bagaimana agar 

ia tetap bercokol di lingkaran kekuasaan. Ia tidak terlalu pusing apabila 

disebut tidak melakukan apa-apa di dalam jabatannya. Ia baru merasa pusing 

apabila menghadapi kemungkinan akan tidak dipakai kembali di masa 

mendatang. 

Ketiga, Kendati ingin berbuat sesuatu yang baik, mereka selalu kesulitan 

menjaga isu-isu moral dan etika secara tegas. Politisi biasa janganlah 

diharapkan untuk bicara masalah moral ataupun etika. Masalah moral dan 

etika bukanlah prioritas di dalam jabatannya. Kerapkali memang, politisi biasa 

ingin berbuat sesuatu yang baik. Namun, kerap pula keinginan tersebut 

dibatasi oleh keinginannya untuk menyenangkan seluruh pihak. Ia ingin 

diterima oleh semua pihak dan moral serta etika kerap menjadi korban dari 

kehendaknya tersebut. 

Keempat, Mereka sulit mengatasi risiko politik. Karena itulah, mereka 

memosisikan diri mereka di titik aman. Ia berusaha netral bahkan di saat ia ada 

dalam posisi terjepit untuk memilih. Pilihan barulah ia buat apabila ada 

keyakinan bahwa pilihan tersebut membawanya ke titik aman lainnya. Bagi 

politisi biasa, perjuangan untuk tetap di pusaran kekuasaan adalah lebih 

penting ketimbang ia menunjukkan posisi dirinya yang asli. 

Kelima, Kendati mereka ini umumnya tidak korup, tetapi sesungguhnya 

mereka mudah sekali untuk disuap. Karena mereka enggan menanggulangi 

risiko politik, mereka menerapkan image tidak korup. Dan, ketidakkorupan ini 

bukanlah sesuatu yang mutlak kita tidak harus percaya. Sayangnya, mereka 

justru membuka diri untuk disuap. Kesediaan disuap ini tegas dilatarbelakangi 

oleh kehendak mereka untuk menyari aman. Toh, bukan saya yang meminta 

tetapi mereka. 



Keenam, Mereka ini tidak lebih baik atau lebih buruk dari manusia lainnya. 

Bedanya, mereka punya posisi untuk melakukan hal-hal buruk (ataupun baik) 

dengan dampak lebih besar. Secara umum, mereka sulit dibedakan dengan 

warganegara lain pada umumnya. Mereka terlampau biasa, sehingga perilaku 

yang mereka tunjukkan di layar kaca atau media massa sama persis dengan 

perilaku kita, keluarga kita, ataupun teman kita. Bedanya, kita, keluarga kita, 

ataupun teman kita tidak punya kuasa untuk membuat kebijakan umum. Para 

politisi biasa ini bisa. 

 

2.6.4. Citizen-Leader 

Seseorang citizen-leader adalah aktor politik yang mempengaruhi pemerintah secara 

meyakinkan meskipun ia tidak memegang jabatan resmi pemerintahan. Aktor politik seperti 

ini biasanya mempunyai karakteristik antara lain: 

Pertama, Punya pengabdian unik atas masyarakat. Mereka ini, dalam waktu 

lama, aktif memimpin suatu segmen dalam masyarakat dalam memerjuangkan 

keyakinan dan posisi mereka di dalam kepolitikan suatu negara. Mereka nyaris 

tidak lagi memiliki kehidupan privasi karena hampir di setiap saat, mereka 

harus bergerak, bekerja, dan mengatasi permasalahan segmen masyarakat 

yang mereka wakili. Mereka inilah yang kerap berhadapan dengan kuasa-

kuasa formal, bersitegang, dan menerima sanksi atas keyakinan 

pengabdiannya. Sulit untuk meminta sesuatu yang sifatnya formalitas pada 

mereka karena kuasa negara yang formal itu pun dalam anggapan mereka 

sudah bersifat informal. 

Kedua, Punya magnet personal di dalam dirinya. Seorang citizen-leader 

diyakini memiliki daya tarik yang luar biasa di dalam diri mereka. Magnet 

inilah yang membuat para pengikutnya bahkan rela memberikan loyalitas 

mereka kepada dirinya. Daya tarik ini dapat merupakan perpaduan unik antara 

berkah dari Yang Maha Kuasa dengan bakat-bakat kepimpimpinan yang ia 

miliki. 

Ketiga, Keberaniannya di atas rata-rata, sehingga menarik orang-orang untuk 

menjadi pengikutnya. Dare to be different adalah pasti kualitas yang ada di 



dalam diri seorang citizen-leader. Keberanian yang ia miliki jauh di atas rata-

rata orang di sekelilingnya. Keberanian yang ia miliki menular kepada para 

pengikutnya sehingga perjuangan yang ia bawakan memiliki stamina cukup 

untuk durasi panjang. 

 

2.7. Citra Politik 

Citra positif perlu dibangun dengan menggunakan strategi dan dipertahankan agar 

seorang politisi tetap mendapat simpati dari publik, karena jika seorang politisi memiliki citra 

yang buruk, maka politisi tersebut akan sulit dipercaya oleh khalayak. Dengan strategi-

strategi PR yang tepat untuk membangun citra positif dalam dunia politik untuk kepentingan 

politik tertentu. Aktor politisi biasanya mencari dukungan dari masyarakat, agar masyarakat 

memberikan simpati terhadap politisi tersebut.  

Politisi sekaligus pemimpin memiliki peran yang penting dalam sebuah masyarakat yang 

harapannya memiliki citra positif, sehingga masyarakatnya simpati dan memberikan 

kepercayaan penuh. Citra positif merupakan tujuan utama seorang politisi karena mustahil 

tanpa citra yang baik seorang politisi mendapat kepercayaan dari masyarakat. Citra yang 

bentuknya abstrak tidak dapat diukur secara matematis, tetapi wujudnya dapat dirasakan dari 

penilaian baik atau buruk yangdinilai oleh masyarakat.  

Citra perlu dibangun secara jujur agar citra yang dipersepsikan oleh publik menjadi citra 

yang baik dan benar, dalam arti ada konsistensi antara citra yang ditampilkan dengan realitas. 

Citra tidak bisa dibangun dengan manipulasi dan kepalsuan informasi. Ketika tidak ada 

konsistensi antara kinerja nyata dan citra yang dikomunikasikan, realitas yang akan menang. 

Membangun citra di atas informasi yang tidak benar, tidak akan mampu membentuk citra 

positif, malah sebaliknya citra akan menjadi hancur.  

Dalam hal proses pembentukan citra, persepsi menjadi penting. Persepsi yaitu suatu 

proses memberikan makna, yang berakar dari berbagai faktor (Ruslan 1998:52)  yaitu :  

a. Latar belakang budaya seperti kebiasaan dan adat istiadat yang dianut seseorang atau 

masyarakat tertentu  

b. Pengalaman masa lalu seseorang/kelompok tertentu menjadi landasan atas pendapat 

atau pandangannya  



c. Nilai-nilai yang dianut (moral, etika dan keagamaan yang dianut atau nilai-nilai yang 

berlaku di masyarakat) berita-berita dan pendapat yang berkembang yang kemudian 

mempunyai pengaruh terhadap pandangan seseorang.  

Membangun sebuah citra adalah suatu aktivitas seseorang yang dilakukan secara 

sadar, terencana dan sistematis untuk membentuk gambaran positif diri seorang tokoh yang 

ada di benak khalayak dengan memberikan informasi secara langsung atau melalui media 

(Arifin, 2014:20).  

Pembentukan citra positif seorang politisi tidak begitu saja muncul sehingga 

dibutuhkan waktu yang relatif lama untuk merancang pesan-pesan politik dan aktivitas politik 

yang diketengahkan pada target audience (Firmanzah, 2007:236).  

Arifin (2014:37) berpendapat bahwa terdapat empat tindakan strategis dalam melakukan 

strategi pencitraan, antara lain: 

a. Keberadaan pemimpin politik  

Eksistensi pemimpin politik dianggap penting karena keberadaannya sangat 

dibutuhkan di setiap aktivitas politik. Aktivitas politik tersebut dapat meliputi 

komunikasi, yang mana bukan hanya pesan politik saja yang berpengaruh, namun 

siapa tokoh politik serta dari lembaga mana yang menyampaikan informasi atau 

pesan-pesan politik tersebut. Dengan kata lain ketokohan seorang komunikator dan 

latar belakang lembaga politik yang mendukungnya, sangat menentukan berhasil atau 

tidaknya dalam mencapai sasaran dan tujuannya. Kemudian dalam masyarakat 

terdapat juga stratifikasi kekuasaan yang dimiliki ada yang disebut pemimpin dan 

yang tidak memiliki kekuasaan disebut akar rumput (rakyat). Hubungan antara 

pemimpin dengan yang dipimpin seharusnya bersifat saling melindungi, saling 

mendukung dan saling menghormati. 

 

b. Merawat ketokohan dan memantapkan kelembagaan  

Ketokohan seorang pemimpin politik dan kemantapan lembaga politiknya dalam 

masyarakat memiliki pengaruh tersendiri dalam berkomunikasi politik. Ketokohan 

adalah orang yang memiliki kredibilitas, daya tarik, kekuasaan dan keahlian di mata 

rakyat. Citrapositif dari seorang tokoh perlu dibangun dan dipelihara agar disegani 

dan dihormati masyarakat. Dengan demikian, ketokohan sama dengan etos yaitu 

keahlian seorang komunikator atau kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin 



politiknya. Selain ketokohan, kelembagaan dari sang tokoh juga perlu dimantapkan, 

karena ketokohan pemimpin politik akan meningkat jika didukung oleh lembaga yang 

ternama atau berkiprah dalam lembaga tersebut. Lembaga merupakan kekuatan yang 

besar dalam membantu proses pencitraan seseorang. 

 

c. Menciptakan kebersamaan  

Menciptakan kebersamaan antara politikus dengan khalayak (rakyat) dengan cara 

mengenal khalayak dan menyusun pesan yang persuasif. Seorang pemimpin politik 

biasanya langsung mendatangi masyarakat pemilihnya untuk mengenal, mengetahui 

dan memahami kondisi psikologi, sosial, kultural dan ekonomi masyarakat pemilih 

ataumengumpulkan mereka pada suatu acara tertentu sehingga masyarakat dapat 

melihat langsung pemimpinnya. Pesan yang disampaikan oleh pemimpin politik 

kepada rakyat harus direncanakan dan disampaikan sedemikian rupa sehingga pesan 

dapat menarik perhatian khalayak. Pesan persuasif dapat dilakukan melalui pidato 

politik, iklan di media massa dan elektronik, poster dan sebagainya yang bertujuan 

agar lebih mendekatkan rakyat terhadap sang pemimpin politiknya. Kemudian 

pemimpin politik juga diharapkanmemilih media yang tepat dalam menyampaikan 

pesan-pesan politisnya.  

 

d. Membangun konsensus  

Membangun konsensus, baik diantara para pemimpin politik dalam suatu partai 

politik maupun antara para pemimpin politik dari partai politik yang berbeda (Arifin, 

2003:182). Pada umumnya, hal itu terjadi dalam rapat dan persidangan maupun dalam 

lobi, dengan menggunakan model komunikasi interaktif. Terdapat dua hal yang harus 

diperhatikan dalam membangun konsensus yaitu seni berkompromi dan kesediaan 

membuka diri. Seni berkompromi yaitu pemimpin politik memiliki kemampuan 

berkompromi. Konsensus atau kesepakatan dicapai setelah ada konflik atau perbedaan 

pendapat terhadap suatu masalah (Arifin 2003:183). Hal ini dapat terjadi dalam rapat, 

persidangan atau musyawarah untuk penyusunan undang-undang atau peraturan-

peraturan, penentuan program, kebijakan dan pelaksanaan serta penetapan atau 

pemilihan pucuk pimpinan seperti pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. 

Selanjutnya bersedia membuka diri dapat dijelaskan ketika para pemimpin politik 

akan melakukan lobi untuk mencari solusi dengan membangun konsensus harus siap 

membuka diri sesuai dengan konsep diri yang ada pada tiap-tiap politikus yang 



berbeda pendapat (Arifin, 2003:142). Konsep diri merupakan faktor yang sangat 

menentukan dalam komunikasi interaksional. Artinya semua pihak yang 

berkomunikasi memiliki posisi yang sama dan sederajat sehingga tercipta suasana 

yang bersifat dialogis. 

Menurut Wasesa (2011:166-167), politisi mempunyai jalan yang panjang untuk 

membangun pencitraan. Dari konsep Paul McLean dan David A.Aaker, terdapat 6 tahap yang 

menghubungkan citra ke dalam perubahan perilaku khalayak sebagai berikut:  

a. Political desire 

Membangkitkan gairah untuk berhubungan dengan organisasi ataupun kandidat politik 

adalah hal awal yang mesti dikembangkan sebagai basis pencitraan. Jenis gairah yang 

dikembangkan harus digali melalui audit persepsi sehingga gairah yang kita dapat 

memang sesuai dengan kebutuhan lapangan.  

b. Political awarness 

Dengan adanya program politik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan 

dikembangkan dengan melibatkan partisipasi aktif target audience, awarness terhadap 

partai pun mulai muncul. Masyarakat mulai merasakan manfaat terhadap keberadaan 

organisasi politik ataupun politisi yang ada disekitarnya. Tentu saja, manfaat itu hanya 

terasa akibat program yang kita bangun.  

c. Perceived quality  

Dengan melaksanakan program yang berjalan sesuai dengan timeline, dan pesan yang 

sejalan dengan key message development, maka partai politik kita akan dipersepsikan 

sebagai partai yang memiliki kerja berkualitas. Sebab, programnya bisa memenuhi 

kebutuhan masyarakat.  

d. Political loyalty  

Semakin banyak program yang membumi dan memenuhi kebutuhan masyarakat, dan 

semakin intens keterlibatan masyarakat, loyalitas pun mulai tumbuh. Rasa percaya 

terhadap organisasi/partai/politis pun mulai muncul. Sekalipun masih bersifat individual, 

tetapi pada tahap ini program pencitraan sudah mulai bisa menciptakan orang-orang yang 

loyal terhadap program politik.  



e. Political endorser  

Semakin dalam manfaat yang dirasakan oleh sekelompok individu terhadap masyarakat 

sekitarnya, mulai muncullah perilaku untuk menarik anggota masyarakat lainnya untuk 

terlibat. Pada tahapan perceived quality pun sebetulnya sudah mulai muncul perilaku ini, 

tapi masih bertolak dari ajakan untuk ikut program saja, belum sampai ajakan untuk 

terlibat secara intens pada kegiatan internal partai.  

f. Political evangelist 

Seperti halnya seorang evangelist yang bersedia mengorbankan hidupnya demi 

menyebarkan keyakinan, pada tahapan ini politik telah menjadi keyakinan hidup mati 

seseorang. Pada titik ini, politik telah menjadi keyakinan hidupnya yang tidak bisa 

ditawar dengan mudah.  

 

2.8. Media Sosial Facebook 

Media sosial adalah media online yang mendukung interaksi sosial dan media sosial 

menggunakan teknologi berbasis web yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif. 

Menurut Andreas Kaplan dan Michael Haenlein mendefinisikan media sosial sebagai “sebuah 

kelompok aplikasi berbasis internet yang membangun di atas dasar ideologi dan teknologi 

Web 2.0 , dan yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran user-generated content”.  

Dari berbagai jenis sosial media, jejaring sosial adalah sosial media yang paling 

sering digunakan. Jejaring sosial merupakan situs dimana setiap orang bisa membuat web 

page pribadi, kemudian terhubung dengan teman-teman untuk berbagi informasi dan 

berkomunikasi. Contoh Jejaring sosial antara lain Facebook, Myspace, dan Twitter dll. 

Perbedaan sosial media, dengan media konvensional adalah jika media konvensional 

menggunakan media cetak dan media broadcast, maka media sosial menggunakan internet 

sebagai sarana komunikasinya.  

Adapun ciri-ciri sosial media adalah sebagai berikut :  

Pertama, Pesan yang disampaikan tidak hanya untuk satu orang saja namun 

bisa menjangkau lebih banyak khalayak.  



Kedua, Pesan yang disampaikan cenderung lebih cepat dibandingkan dengan 

media lainnya.  

Kemudahan dan kecepatan sosial media dalam menyampaikan informasi inilah yang 

membuat peran sosial media kini penting untuk segala hal, sehingga dipilih sebagai media 

yang efektif untuk komunikasi politik misalnya untuk berkampanye. 

Peran sosial media dalam komunikasi politik adalah sebagai public sphere, yaitu suatu 

tempat dimana para anggota komunitas dapat secara kolektif membentuk pendapat umum. 

Komunikasi politik yang baik membutuhkan partisipasi dari aktor politik, media dan publik. 

Jenis situs dan sosial media yang dimanfaatkan bagi proses komunikasi politik ataupun 

kampanye salah satunya adalah Facebook. Informasi-informasi yang ditanam dalam 

Facebook sebagai media sosial dalam proses komunikasi politik atau kampanye adalah 

informasi pribadi, ide, gagasan serta visi misalnya.  

Informasi lain yang paling utama dan dominan adalah opini. Sebagai sarana dalam 

komunikasi politik, politikus dapat berkomunikasi dua arah dengan penggunanya dan pada 

ujung-ujungnya adalah membentuk opini, yang kemudian opini inilah diolah dan 

dimanfaatkan bagi pelaku politik dan timnya dalam mendulang suara dari masyarakat luas. 

Perolehan suara adalah target utama dalam setiap perilaku politik. Dan biasanya para pelaku 

politik yang populer di sosial media adalah yang paling banyak dukungan dan terbanyak 

suara.  

Sosial media bisa menjadi sarana penyebar informasi sebagai mana yang diungkapkan 

oleh Ingmar De Lange, “Sosial media selain menjadi alat penyampaian informasi, bisa juga 

menjadi alat yang ampuh untuk melakukan promosi dan distribusi “citra” yang menjadi 

“jualan” para komunikator 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...” (Straubhaar, 2012). Pernyataan Straubhaar ini sangat 

menjelaskan bahwa teknologi media baru yang biasa disebut sebagai sosial media sangat 

penting. Sosial media sangat berperan dalam proses penciptaan yang membutuhkan 

kepiawaian para komunikator politik dalam mengendalikan teknologi internet. 

Yang menarik dari media sosial adalah demografi penggunanya yang rata-rata berusia 

muda. Selain itu, tentu saja, popularitasnya di miliaran penduduk bumi. Media sosial 

merupakan instrumen baru komunikasi di zaman kini dengan dimensi kecanggihan yang jauh 



melebihi alat komunikasi seperti pada masa lalu. Melalui jejaring media sosial, komunikasi 

bisa melibatkan banyak orang tanpa berhadap-hadapan secara fisik. Hal ini pula yang 

membuat efektivitas iklan di media sosial kadang-kadang lebih efektif dibanding media 

lainnya. Media sosial telah menjadi media yang efektif bagi pelaku politik dalam komunikasi 

dan kampanye politik, dengan media sosial pelaku politik mampu membangun komunikasi 

politik dengan para pendukungnya. 

Saat ini Facebook tidak hanya menjadi ajang bersosial saja tetapi juga menjadi salah satu 

alternatif media yang digunakan untuk pencitraan dalam dunia politik. Hal ini dikarenakan 

politisi dapat menyampaikan informasi dengan biaya yang cukup murah hanya menggunakan 

sambungan internet tetapi memiliki efek yang luar biasa yaitu meningkatkan perhatian 

khalayak kepada aktor politik tersebut, serta dapat menerima feed back secara langsung. 

Setiap aplikasi jejaring sosial memiliki beberapa keuunggulan dan kelemahan. Keunggulan 

pertama jejeraring sosial Facebook yaitu memudahkan penyampaian informasi. Keunggulan 

kedua adalah siapapun bisa berbagi informasi dengan orang-orang lain diluar kontak 

handphone atau email. Hal ini memudahkan dalam pencarian teman lebih banyak, lebih luas, 

dan bisa bergabung ke komunitas orang-orang yang lebih besar dan lebih cepat berkembang. 

 

Semakin canggihnya teknologi komunikasi maka semakin beragam media yang digunakan 

salah satunya yaitu media internet. Media penyampaian pesan politik pun melakukan adaptasi 

terhadap kemajuan tersebut. 

 

2.8. Analisis Isi 

Analisis isi meneliti isi sebenarnya dari pesan dengan cara sistematis dan kuantitatif. Studi 

mengidentifikasi dan menghitung kata-kata kunci, istilah dan tema pesan untuk menafsirkan 

yang dikatakan, bagaimana mengatakannya, perubahan dalam imbauan, dan motif yang 

mendasari pesan itu. Sebenarnya analisis isi dapat meneliti komunikasi apapun – pidato, 

dokumen tertulis, foto, surat kabar, acara televisi, gerakan tubuh (Nimmo, 2001, 240) 

Dalam penelitian analisis isi tidak hanya bisa digunakan dengan metodi kuantitatif namun 

juga bisa digunakan dengan pendekatan kualitatif. Menurut Krippendorf ada empat macam 

analisis isi yang mengggunakan pendekatan kualitatif yaitu analisis wacana, analisis retorika, 

analisis isi etnografi, dan analisis percakapan. Analisis isi merupakan penelitian yang bersifat 



pembahsan mendalam terhadap isi suatu informasi yang tertulis, tercetak, tersebar di media 

massa. Harold D Laswell merupakan pelopor dibalik analisis isi yang mana menggunakan 

kode teknik symbol codin, yaitu mencatat lambang dan pesan secara sistematis kemudian 

diberikan interpretasi (Sofa, 2008). 

Pernyataan Harold D Laswell terhadap penelitian yaitu memuat satu atau lebih unsur. 

Analisis isi yang bersifat deskriptif yaitu berisi deskripsi isi komunikasi. Dalam praktiknya, 

analisis isi secara deskriptif dilakukan dengan cara melakukan perbandingan. Perbandingan 

itu dapat dilakukan meliputi: 

1. Perbandingan pesan dokumen yang sama pada waktu yang berbeda. Dalam hal ini 

analisis dapat membuat kesimpulan mengenai kecenderungan isi komunikasi. 

2. Perbandingan pesan dari sumber yang sama atau tunggal dalam situasi-situasi 

yang berbeda. Biasanya studi ini tentang pengaruh terhadap isi komunikasi itu 

sendiri. 

3. Perbandingan pesan dari sumber yang sama terhadap penerima yang berbeda. 

Dalam kasus ini biasanya dilakukan tentang pengaruh ciri-ciri khalayak terhadap 

isi dan gaya komunikasi. 

4. Analisis antar pesan dengan perbandingan isi komunikasi pada waktu, situasi atau 

khalayak yang berbeda, dalam hal ini studi tentang hubungan dua variabel dalam 

satu atau sekumpulan dokumen. (Mursyid, 2016) 

 

2.9. Definisi Konsep dan Definisi Operasional 

Definisi konseptual merupakan batasan terhadap masalah-masalah variabel yang dijadikan 

pedoman dalam penelitian sehingga akan memudahkan dalam mengoperasionalkannya di 

lapangan. Untuk memahami dan memudahkan dalam menafsirkan banyak teori yang ada 

dalam penelitian ini, maka akan ditentukan beberapa definisi konseptual yang berhubungan 

dengan yang akan diteliti. 

Menurut Ardial (2010) menjelaskan beberapa metode komunikasi yang dapat diaplikasikan 

dalam komunikasi politik adalah:  

a. Informatif  

Bentuk isi pesan yang bertujuan untuk mempengaruhi khalayak dengan cara (metode) 

memberikan penerangan. Penerangan mempunyai fungsi memberikan informasi 



tentang fakta semata-mata, juga fakta yang bersifat kontroversial atau memberikan 

informasi atau menuntun khalayak ke arah pendapat umum.  

 

 

b. Persuasive  

Mempengaruhi khalayak dengan cara membujuk. Metode persuasif ini merupakan 

salah satu cara untuk mempengaruhi khalayak dengan jalan tidak memberikan jalan 

untuk berfikir kritis, bahkan kalau perlu khalayak itu dapat terpengaruh secara tidak 

sadar. 

 

c. Edukatif  

Salah satu usaha untuk mempengaruhi khalayak mengenai pernyataan politik yang 

dilontarkan, yang dapat diwujudkan ke dalam bentuk pesan yang akan berisi 

pendapat, fakta, dan pengalaman. Metode ini diharapkan akan memberikan pengaruh 

yang mendalam kepada khalayak, kendatipun hal ini akan memakan waktu yang lebih 

lama dibandingkan dengan metode persuasif. 

 

d. Kursif  

Metode kursif berarti mempengaruhi khalayak dengan cara memaksa. Dalam hal ini 

khalayak dipaksa, tanpa perlu berfikir lebih banyak lagi, untuk menerima gagasan 

yang dilontarkan. Pesan dari komunikator politik memuat, selain pendapat dan 

pengalaman juga berisi ancaman. Metode ini biasanya dimanifestasikan kedalam 

bentuk peraturan, perintah, dan intimidasi yang untuk pelanksanaannya diduung oleh 

kekuatan tangguh. 

 

Definisi operasional merupakan petunjuk tentang bagaimana suatu variabel diukur. Dengan 

melihat definisi operasional suatu penelitian, maka seorang peneliti akan dapat mengetahui 

suatu variabel yang akan diteliti. 

 

 

 



Variabel Definisi Variabel Indikator Skala 

       

Informatif 

Memberikan informasi tentang fakta 

semata-mata, juga fakta yang bersifat 

kontroversial atau memberikan informasi 

atau menuntun khalayak ke arah pendapat 

umum. 

Memberikan informasi 

tentang fakta 

atau memberikan keputusan 

atau menuntun khalayak ke 

arah pendapat umum dan 

menjelaskan dukungan 

berbagai pihak. 

Nominal 

Persuasive 

Mempengaruhi khalayak dengan cara 

membujuk. Metode persuasif ini 

merupakan salah satu cara untuk 

mempengaruhi khalayak dengan jalan 

tidak memberikan jalan untuk berfikir 

kritis, bahkan kalau perlu khalayak itu 

dapat terpengaruh secara tidak sadar. 

Memberi ajakan sekaligus 

harapan. 
Nominal 

Edukatif 

Mempengaruhi khalayak mengenai 

pernyataan politik yang dilontarkan, yang 

dapat diwujudkan ke dalam bentuk pesan 

yang akan berisi pendapat, fakta, dan 

pengalaman. Metode ini diharapkan akan 

memberikan pengaruh yang mendalam 

kepada khalayak, kendatipun hal ini akan 

memakan waktu yang lebih lama 

dibandingkan dengan metode persuasif. 

Memberikan gagasan kepada 

khalayak berdasarkan 

fakta,pendapat, dan 

pengalaman yang 

kebenarannya dapat 

dipertanggungjawabkan. 

Nominal 

Kursif 

Mempengaruhi khalayak dengan cara 

memaksa. Dalam hal ini khalayak 

dipaksa, tanpa perlu berfikir lebih banyak 

lagi, untuk menerima gagasan yang 

dilontarkan. Metode ini biasanya 

dimanifestasikan kedalam bentuk 

peraturan, perintah, dan intimidasi yang 

untuk pelanksanaannya didukung oleh 

kekuatan tangguh. 

Memberikan pendapat dan 

pengalaman yang juga berisi 

ancaman. 

Nominal 

 

 



2.10. Struktur Kategorisasi 

Penyusunan kategorisasi merupakan tahapan penting dalam analisis ini. Kategorisasi 

berhubungan dengan bagaimana isi dikategorikan. Penyusun kategorisasi yang ditentukan 

merupakan campuran dari beberapa indikator yang sudah peneliti tentukan sendiri. Berikut 

kategorisasi yang sesuai terkait postingan di Facebook dari akun Ridwan Kamil terkait 

pencalonannya menjadi Gubernur DKI Jakarta: 

1. Informatif, Bentuk isi pesan yang bertujuan untuk mempengaruhi 

khalayak dengan cara (metode) memberikan penerangan. 

Menyampaikan pesan yang sesuai dengan fakta, data, dan pendapat 

yang benar. Penerangan mempunyai fungsi memberikan informasi 

tentang fakta semata-mata, juga fakta yang bersifat kontroversial atau 

memberikan keputusan atau menuntun khalayak ke arah pendapat 

umum dan menjelaskan dukungan berbagai pihak. Jadi dengan 

penerangan (information) berarti, pesan-pesan yang dilontarkan, berisi 

tentang fakta dan pendapat yang dapat dipertanggungjawabkan 

kebenarannya.  

2. Persuasif, Mempengaruhi khalayak dengan cara membujuk. Dalam hal 

ini khalayak akan diduga jalan ikirannya, dan terutama perasaannya. 

Metode persuasif ini merupakan salah satu cara untuk mempengaruhi 

khalayak dengan cara antara lain memberi ajakan sekaligus harapan, 

bahkan kalau perlu khalayak itu dapat terpengaruh secara tidak sadar. 

Dengan demikian penggunaan metode ini menganjurkan komunkator 

agar terlebih dahulu menciptakan situasi dimana komunikan mudah 

terkena sugesti. Situasi yang mudah terkena sugesti ditentukan oleh 

kecakapan untuk mensugestikan atau menyarankan sesuatu kepada 

khalayak.  

3. Edukatif, Salah satu usaha untuk mempengaruhi khalayak mengenai 

pernyataan politik yang dilontarkan, yang dapat diwujudkan ke dalam 

bentuk pesan yang akan berisi pendapat, fakta, dan pengalaman. 

Metode ini memberikan gagasan kepada khalayak berdasarkan 

fakta,pendapat, dan pengalaman yang kebenarannya dapat 

dipertanggungjawabkan. metode ini diharapkan akan memberikan 

pengaruh yang mendalam kepada khalayak, kendatipun hal ini akan 



memakan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan metode 

persuasif.  

4. Kursif, Metode kursif berarti mempengaruhi khalayak dengan cara 

memaksa. Dalam hal ini khalayak dipaksa, tanpa perlu berfikir lebih 

banyak lagi, untuk menerima gagasan yang dilontarkan. Pesan dari 

komunikator politik memuat, selain pendapat dan pengalaman juga 

berisi ancaman. Metode ini biasanya dimanifestasikan kedalam bentuk 

peraturan, perintah, dan intimidasi yang untuk pelanksanaannya 

diduung oleh kekuatan tangguh. Menyusun penyataan umum yang 

bersifat kursif tidaklah seluwes penyataan umum yang lain, dan karena 

memang ada kekuatan yang mendukungnya, tentu efeknya akan lebih 

besar. 

 


