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 BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Komunikasi Politik 

2.1.1 Pengertian Komunikasi 

 Kata komunikasi atau communication yang dalam bahasa inggris berasal 

dari kata Latin communis yang berarti “sama”, communications, communicatio, 

atau communicare yang berarti “membuat sama” (to make common). Pada istilah 

pertama yaitu communis paling sering disebut dimana asal kata komunikasi berasal, 

yang pada dasarnya merupakan akar dari kata-kata Latin lainnya yang mirip. 

Komunikasi memberikan saran bahwa suatu pikiran, makna, atau pesan dianut 

secara sama. Namun definisi-definisi kontemporer menyarankan bahwa 

komunikasi harus merujuk pada cara berbagi hal-hal tersebut, seperti dalam kalimat 

“kita berbagi pikiran”, “kita mendiskusikan makna”, dan “kita mengirimkan pesan” 

(Mulyana, 2001). 

Berbicara mengenai definisi komunikasi, tidak ada definisi yang benar 

maupun yang salah. Seperti juga pada model atau teori, definisi diharusak melihat 

dari segi kemanfaatannya untuk dapat menjelaskan fenomena yang didefinisikan 

serta mengevaluasinya. Beberapa definisi mungkin terlalu sempit, misalkan 

“komunikasi adalah penyampaian pesan melalui media elektronik”, atau lebih luas, 

misalnya “komunikasi adalah interaksi antara dua makhluk hidup atau lebih” 

sehingga peserta dalam komunikasi ini bisa saja termasuk hewan, tanaman, dan 

bahkan juga jin (Mulyana 2001). 
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Komunikasi dapat memelihara dan menggerakkan kehidupan manusia 

sebagai penggerak dan alat yang menggambarkan aktivitas masyarakat serta 

peradaban yang dapat merubah naluri menjadi inspirasi melalui berbagai proses 

untuk menjelaskan,bertanya, memerintah, dan mengawasi. Selain itu, komunikasi 

adalah gabungan diantara ilmu pengetahuan, perasaan, dan pemikiran yang lahir 

dalam rupa benang ingatan manusia dari awal sampai pada aspirasi paling mulia 

dalam usaha secara terus-menerus untuk menuju ke kehidupan yang lebih baik 

(Budiharso, 2003) 

John R. Wenburg dan William W. Wilmot juga Kenneth K. Sereno dan 

Edward M. Bodaken (Mulyana, 2008) mengemukakan bahwa terdapat tiga 

kerangka pemahaman tentang komunikasi, yaitu komunikasi sebagai tindakan, 

komunikasi sebagai interaksi, dan komunikasi sebagai transaksi. 

1. Komunikasi sebagai tindakan satu-arah 

Suatau pemahan populer mengenai komunikasi manusia adalah komunikasi 

mengisyaratkan penyanpaian pesan dari seseorang (atau suatu lembaga) 

kepada seseorang (sekelompok orang) lainnya, baik secara langsung (tatap 

muka) ataupun melalui media, seperti surat, surat kabar, majalah, radio, atau 

televisi. Pemahaman komunikasi sebagai proses searah ini oleh Michael 

Burgoon disebut “definisi berorientasi sumber” (source oriented definition). 

Definisi ini mengisyaratkan komunikasi sebagai semua kegiatan yang 

secara sengaja dilakukan seseorang untuk menyampaikan rangsangan untuk 

membangkitkan respons orang lain. 

2. Komunikasi sebagai interaksi 
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Konseptualisasi kedua yang sering diterapkan pada komunikasi adalah 

interaksi. Dalam arti sempit berarti saling mempengaruhi (mutual 

influence). Pandangan komunikasi sebagai iteraksi menyetarakan 

komunikasi dengan proses sebab-akibat atau aksi-reaksi, yang arahnya 

bergantian. Komunikasi sebagai interaksi dipandang sedikit lebih dinamis 

daripada komunikasi sebagai tindakan satu arah. Namun pandangan kedua 

ini masih membedakan para peserta sebagai pengirim dan penerima pesan, 

karena itu masih tetap berorientasi sumber, meskipun kedua pesan tersebut 

dianggap bergantian. Jadi, pada dasaranya proses interaksi yang 

berlangsung juga masih bersifat mekanis dan statis. 

3. Komunikasi sebagai transaksi 

Dalam konteks ini komunikasi adalah proses personal karena makna atau 

pemahaman yang kita peroleh pada dasarnya bersifat pribadi. Hingga 

derajat tertentu para pelakunya sadar akan kehadiran orang lain didekatnya 

dan bahwa komunikasi sedang berlangsung, meskipun pelaku tidak dapat 

mengontrol sepenuhnya bagaimana orang lain menafsirkan prilaku verbal 

dan nonverbalnya. Kelebihan konseptualisasi komunikasi sebagai transaksi 

adalah bahwa komunikasi tersebut tidak membatasi kita pada komunikasi 

yang disengaja atau respons yang dapat diamati. Dalam komunikasi 

transaksional, komunikasi diamggap telah berlangsung bila seseorang telah 

menafsirkan perilaku orang lain, baik perilaku verbal maupun 

nonverbalnya. Pemahaman ini mirip dengan “definisi berorientasi 

penerima” (receiver-oriented definition) seperti yang dikemukakan 
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burgoon, yang menekankan variabel-variabel yang berbeda, yakni penerima 

dan makna pesan bagai penerima, hanya saja penerimaan pesan itu juga 

berlangsung dua-arah, bukan satu-arah. 

2.1.2 Pengertian Politik 

Politik adalah suatu usaha dalam menggapai hidup yang lebih baik. Di 

Indonesia kita dapat mengingat pepatah gemah ripah loh jinawi. Orang yunani kuno 

terutama Plato dan Aristoteles memberikan nama en dam onia atau the good life. 

Pada saat ini definisi mengenai politik yang sangat normatif menjadi terdesak 

lantaran adanya definisi-definisi yang lebih menekankan upaya (means) untuk 

mencapai masyarakat yang lebih baik seperti halnya kekuasaan, pembuatan 

keputusan dan kebijakan, alokasi nilai, dan lain sebagainya (Budiarjo, 2008:13-14). 

Politik dapat dikatakan sebagai usaha untuk menentukan peraturan-

peraturan yang bisa diterima dengan baik oleh mayoritas masayarakat, untuk 

membawa masyarakat bersama-sama ke arah hidup yang lebih harmonis. Usaha 

untuk menggapai the good life ini dapat disangkutkan dengan bermacam-macam 

aktifitas yang diantaranya meyangkut proses menentukan tujuan dan sistem. Serta 

berbagai cara untuk melaksanakan tujuan tersebut. Masyarakat dapat mengambil 

keputusan mengenai hal apakah yang menjadi tujuan dari sistem politik itu dan 

dalam hal ini menyangkut pilihan diantara beberapa alternatif serta urutan dalam 

prioritas dari tujuan-tujuan yag telah ditentukan itu (Budiarjo, 2008:15). 

Terdapat beberapa konsep pokok dalam politik, diantaranya yaitu: 

1. Negara (state) 
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2. Kekuasaan (power) 

3. Pengambilan keputusan (decision making) 

4. Kebijakan (policy, beleid) 

5. Pembagian (distribution) atau alokasi (allocation) 

2.1.3 Pengertian Komunikasi Politik 

Setelah menguraikan definisi dari Komunikasi dan Politik, maka 

selanjutnya adalah definisi komunikasi politik. Ada banyak definisi komunikasi 

politik menurut para ahli sebagai berikut: 

1. Denton dan Woodward dalam Mc Nair (1999:3) menjelaskan komunikasi 

politik bisa dipahami sebagai diskusi publik tentang alokasi sumber daya 

publik dan otoritas resmi (siapa yang diberi kekuasaan umtuk membuat 

keputusan hokum, legislatif dan pemerintahan) serta sanksi resmi (siapa 

yang diberi penghargaan atau hukuman oleh Negara). (Junaedi, 2013:24) 

2. Doris Graber dalam Mc Nair (1999:4) mendefinisikan komunikasi politik 

sebagai bahasa poliik yang bukan hanya mengkompromikan retorika 

semata-mata namun juga tanda-tanda paralonguistik seperti gerak tubuh dan 

tindakan politik seperti boikot dan protes (Junaidi, 2013:24). 

3. Lord Windleshan dalam Subiakto dan Ida (2012:19 ) mengemukakan bahwa 

komunikasi politik adalah penyampaian pesan politik dari pengerimi ke 

penerima dengan penekanan pada membuat penerima menerima apa yang 

disampaikan oleh pengirim dan menolak yang berasal dari pihak lain  

(Junaidi, 2013:24-25) 
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4. Pengertian lain dari komunikasi politik dikemukakan oleh Dan Nimmo yang 

menyebutkan bahwa komunikasi politik adalah aktivitas komunikasi yang 

berhubungan dengan politik dengan menyajikan konsekuensi aktual dan 

potensial yang mengatur manusia dibawah kondisi konflik. Nimmo dalam 

Subiakto dan Ida (2012:19). 

Pengertian lain dari komunikasi politik dijelaskan oleh Dan Nimmo 

dimana ia menyebutkan bahwa komunikasi politik merupakan aktivitas 

komunikasi yang berkaitan dengan politik denan menyajikan konsekuensi 

yang actual dan potensial yang dapat mengatur manusia dibawah kondisi 

konflik (Nimmo dalam Subiakto dan Ida, 2012:19 dalam Junaedi, 2013:25). 

McNair (1999:4) juga memaparkan pengeritan komunikasi politik yang 

dibagi kedalam tiga hal; pertama, komunikasi politik adalah semua bentuk 

komunikasi yang dilakukan oleh actor-aktor politik untuk mencapai tujuan khusus. 

Kedua, komunikasi yang ditujukan kepada politikus oleh non politikus seperti 

halnya pemilih dan kolumnis surat kabar. Ketiga,  komunikasi mengenai politikus 

beserta aktivitasnya seperti yang terlihat di berita-berita, editorial, serta bentuk-

bentuk diskusi lain mengenai politik(Junaedi, 2013:25-26). 

2.2 Public Relations Politik 

2.2.1 Definisi Public Relations Politik 

Public relations atau dalam bahasa indonesia disebut hubungan masyarakat 

(humas) merupakan aktivitas yang sangat dibutuhkan dan penting untuk 
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dikembangkan diranah politik. Seiring berjalannya waktu dimana perubahan iklim 

politik pascarformasi, membuat pendekatan-pendekatan PR menjadi sebuah 

keniscayaan. Dinamika politik yang terjadi dapat menghadirkan sejumlah paradoks 

dan banyak relasi antagonistic diantara berbagai kekuatan politik, sehingga 

hubungan humanistik telah tergantikan oleh hubungan mekanistik-pragmatik 

(Kurnia, 2015:70). 

Kehadiran PR dalam ranah politik memang sudah ada didalam tubuh partai 

politik. Namun, didalam pengamatan empiris menunjukan bahwa peranan public 

relations belum bisa dimanfaatkan dengan optimal dan strategis. Indikasi ini terlihat 

dalam kasus-kasus tertentu yang dialami oleh parpol, dimana masih sering terjadi 

permasalahan-permasalahan partai politik yang terpublikasikan secara tidak 

terorganisir dan terkoordinasi. Apabila kita cermati bersama, masih sering terjadi 

pernyataan politisi satu dengan yang lainnya simpang siur. Hal ini bisa berbahaya 

jika terjadi penyimpangan ditataran publik. Jika ini dibiarkan terjadi, maka ini akan 

menjadi masalah serisus bagi partai politik. Karena akan menimbulkan opini publik 

yang kurang baik terhadap citra partai. Analogi ini setidaknya mengindikasikan 

bahwa fungsi strategis PR masih dianggap remeh dalam manajemen parpol maupun 

dikehidupan kalangan pemimpin partai pada khususnya. 

Keberadaan PR politik di dunia kepartaian, kini menjadi sesuatu yang 

sangat strategis dan penting. Kebutuhan akan eksistansi PR politik dalam 

mengidentifikasi, mempertahankan, dan menjaga kesinambungan hubungan yang 

saling menguntungkan antra parpol dan masyarakat. Serta dapat menunjang 
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kepentingan parpol supaya memperoleh dukungan masyarakat secara lebih kontinu. 

Public relations terbentuk secara otomatis ketika ada dua pihak, baik individu 

maupun kelompok yang melakukan berbagai komunikasi. Munculnya PR politik 

sendiri dilatar belakangi oleh tiga faktor, yaitu: (1) munculnya fenomena politik 

modern yang kian banyak memanfaatkan media massa, taktik, dan strategi lainnya; 

(2) perkembangan teknologi informsi; dan (3) era demokrasi yang memungkinkan 

setiap orang untuk berkumpul dan mengeluarkan pendapat (Kurnia, 2015:71) 

Secara struktural PR merupakan bagian intergral dari sebuah organisasi. 

Dengan kata lain, PR merupakan salah satu fungsi dari manajemen modern yang 

bersifat melekat pada manajemen organisasi. Hal ini terlihat bagaimana PR dapat 

berperan dalam melakukan komunikasi timbal balik (dua arah) dengan tujuan 

menciptakan dan memelihara sikap saling pengertian, saling mempercayai, serta 

memperoleh dukungan publik demo terciptanya corporate image yang positif. 

McNair (2003) meyakini jika public relations politik berkaitan dengan 

empat aktivitas. Keempat aktivitas tersebut diantaranya yaitu: 

1. Komunikasi Internal, dalam hal ini meliputi aktivitas yang membangun atau 

menyediakan saluran komunikasi internal sabagai upaya untuk menciptakan 

identitas kelompok, kebersamaan dan kesatuan, integritas, loyalitas, dan 

mengkoordinir aktivitas, serta mengelola feedback. Contoh nyata dari 

aktivitas ini adalah penerbitan media internal yang berbentuk 

majalah/tabloid internal yang bisa menjadi saluran komunikasi baik secara 

horizontal maupun vertikal, menciptakan ruang publik sebagai ajang untuk 
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berdiskusi, melakukan rekreasi, serta menjalankan kegiatan-kegiatan 

(outbond, wisata, lomba) 

2. Manajemen Media, dalam hal ini meliputi aktivitas dalam merancang dan 

memelihara suatu hubungan positif antara politikus dan media serta saling 

mengetahui kebutuhan masing-masing dan memanfaatkan karakteristik 

diantara keduanya untuk mencapai keuntungan yang maksimal. Bagi 

politikus, ia perlu memberikan apa yang menjadi keinginan dari media 

perihal berita dan pertunjukan. Selain itu, politikus memanfaatkan media 

untuk dapat memperkenalkan dirinya dan memperluas pengaruhnya pada 

khalayak. Bagi media, ia perlu memberikan apa yang menjadi keinginan 

bagi politikus yang berkaitan dengan saluran komunikasi dan juga ajang 

pertunjukan. Selain itu, media dapat memperluas jaringan sumber berita 

(jaringan komunikasi/informasi) 

3. Manajemen image, dalam hal ini meliputi aktivitas membangun image 

politikus (sebagai individu) yang diselaraskan dengan tujuan organisasi. 

Dilain sisi juga membangun image organisasi (partai politik, departemen). 

Aktivitas ini diantaranya meliputi pembuatan logo, slogan, foto (foto 

dirancang sedemikian rupa sehingga menimbulkan image positif), 

perancangan sebuah iklan, mengatur bahasa yang digunakan untuk 

mensosialisasikan ide-ide, kebijaka, hingga mengomentari suatu masalah. 

4. Manajemen informasi, dalam kaitannya meliputi aktivitas menyampaikan 

(dengan segera/memperlambat), memanipulasi informasi dalam rangka 

membangun/menjaga image (politikus, partai, departemen) yang positif, 
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serta menyerang pihak lawan. Informasi dalam konteks ini dapat dikatakan 

sebagai senjata politis yang kuat. Dengan selektivitas 

penyampaian/penyimpangan/pembatasan merupakan suatu unsur yang 

peting dalam me-manage pendapat umum. 

 

2.2.2 Fungsi Public Relations Politik 

Public relations politik merupakan bagian yang spesifik dari komunikasi 

politik yang dapat menjalankan fungsinya sebagai manajemen komunikasi. Oleh 

Karen itu, sejumlah aktivitas yang merancang, merencanakan, mengolah, 

melaksanakan, dan mengevaluasi segala jenis komunikasi yang dilakukan oleh 

organusasi politik ataupun individu menjadikannya kerja sistematik yang nyata. 

Tentu dalam konteks praktis, agar pesan yang dibuat dapat tersampaikan pada 

khalayak yang menjadi sasarannya. Tanpa komunikasi, maka aktivitas yang bersifat 

persuasi akan berjalan seolah tanpa roh  (Kurnia, 2015:72). 

Dari semua bentuk komunikasi yang terjadi antara partai politik dan calon 

konstetuennya, public relations politik termasuk didalamnya. Dalam menjalin 

sebuah komunikasi yang baik dengan calon-calon konstituennya, kegiatan-kegiatan 

public relations politik sangat berperan penting dalam membentuk pola komunikasi 

dan sebagai penghubung bagi terlaksananya komunikasi tersebut. Komunikasi 

sebagai inti dari kegiatan PR merupakan alat bagi partai politik untuk membangun 

citra dan menyesuaikan diri dengan kepentingan konstituen. Sebagai tools, PR 

politik harus bisa mengintegrasikan usaha, sikap, perbuatan, organisasi dengan 
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sikap dan perbuatan masyarakat, atau sebaliknya. Hal tersebut untuk dapat 

menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif untuk menumbuhkan nilai 

kepercayaan dari masyarakat. 

Menurut Kurnia (2015:72-73), fungsi dari public relations berbeda-beda, 

tergantung jenis usaha dan struktur organisasinya. Public relations dalam dunia 

kampanye politik (konsultan kampanye), antara lain membangun image (citra) 

politik terhadap partai politik maupun kandidat. PR politik  juga memainkan 

peranan spin doctor sebagai stage manager yang mengatur jalannya kampanye. PR 

dalam hal ini merancang isi pesan dan memilih media yang tepat dalam 

mempromosikan kandidat, dengan tujuan untuk menggerakan opini publik dan 

pencitraan kandidat. Perubahan lingkungan yang terjadi di dalam maupun di luar 

partai bisa sangat mempengaruhi bagi upaya partai dalam meraih tujuan politiknya. 

Maka dari itu, PR politik dapat berperan dalam mengefektifkan organisasi partai 

dalam membangun hubungan jangka panjang di masa depan bauj dengan 

konstetuen maupun institusi lain yang berada dalam sistem politik. Public relations 

politik dituntut untuk dapat mengantisipasi isu-isu yang berkembang dimasyarakat 

maupun didalam internal partai agar proses komunikasi politik partai dapat berjalan 

dua arah, yaitu antara partai politik dengan masyarakat. 

Karakteristik PR politik bertujuan (pusposful communication), sengaja dan 

dilakukan secara sadar (intensionality), serta mengacu pada mekanisme yang 

sistematik. Artinya, public relations politik tidak dilakukan secara sporadic, 

melainkan terarah dan berkesinambunngan dalam pencapaian tujan politik 
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organisasi. PR politik pad dasarnya bertujuan untuk mendapatkan dukungan politik 

dari publik internal ataupun eksternal dalam pencapaian tujuan khusus sebuah 

organisasi atau istitusi politik. Kurnia (2015:73). Untuk dapat mencapai tujuan yang 

diinginkan, PR politik harus bisa menjalin hubungan baik dengan pihak internal 

maupun eksternal. Salah satunya dengan cara melakukan komunikasi pada publik 

secara informative dan persuasif. Informasi yang disampaikan haruslah jujru, teliti, 

dan sempurna berdasarkan fakta yang sebenarnya. Secara persuasif, komunikasi 

dapat dilakukan untuk membangkitkan perhatian komunikan (publik) sehingga 

timbul rasa ketertarikan publik. 

2.2.3 Etika Public Relations 

Etika public relations berkaitan dengan nilai yang memberikan pedoman 

kepada seseorang, organisasi, atau masyarakat untuk membedakan antara yang 

benar dan yang salah, adil dan tidak adil, kejujuran dan kebohongan. Tindakan 

seseorang diukur tidak hanya oleh hati nurani, tetapi juga dengan norma dan nilai 

yang berlaku di masyarakat. Etika pribadi dan organisasi dipengaruhi oleh berbagai 

faktor, seperti budaya, agama, dan pendidikan. Etika dalam hal ini diartikan sesuatu 

yang berkaitan erat dengan perkataan moral atau cara hidup seseorang dengan 

melakukan perbuatan yang baik (kesusilaan) dan menghindari hal-hal tindakan 

yang buruk. Etika dan moral hamper sama pengertiannya, tetapi dalam kegiatan 

sehari-hari terdapat perbedaan. Moral atau moralitas digunakan untuk penilaian 

perbuatan yang dilakukan, sedangkan etika digunakan untuk pengkajian sistem 

nilai-nilai yang berlaku (Kurnia, 2015:75-76) 
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Belakangan ini sering tejadi pelanggaran etika disekeliling kita. Dalam 

bidang politik misalnya, ketika terjadi bencana di sebuah daerah, maka partai politik 

berbondong-bondong untuk memberi bantuan kepada para korban. Tidak salah 

memang dalam membantu sesama, namun dalam keadaan berduka dan kondisi 

yang memprihatinkan didaerah yang terkena bencana malah dijadikan ajang 

komersiliasi partai politik dengan banyaknya atribut-atribut partai dilokasi bencana 

tersebut. Selain tidak etis, partai politik seolah-olah memanfaatkan momen tersebut 

untuk menarik simpati publik dan mengharapkan pemberitaan di media. 

Berbicara tentang krisis etika public relations dan polik negeri ini memang 

sedang mengalami krisis etika. Sudah tak telihat jelas lagi mana yang baik dan mana 

yang buruk. Semua hal sudah terlihat demikian permisif, sudah tidak ada lagi 

kesadaran bahwa itu sudah termasuk pelanggaran etika, bahkan sudah termasuk 

pada pelanggaran moral. Krisis etika ini terjadi, karena sudah dianggap hal biasa, 

juga sebagian kaum elit di negeri ini sudah kehilangan budaya rasa malu, karena 

didalam pikirannya hanya mengejar materi sebanyak mungkin, dengan 

menggunakan filsafat pragmatis. 

Krisis etika ini dapat dikikis dengan mengedepankan pentingnya pencitraan 

dan reputasi yang baik melalui kegiatan public relations. Praktisi public relations 

harus menerapkan standar tinggi etika professional dengan didasari kejujuran dan 

kebenaran sebagai kunci utama terhadap apa yang mereka lakukan. Kegiatan public 

relations berkaitan erat dalam menjalin komunikasi dan relasi dengan banya pihak 
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dalam mencapai tujuan bersama, untuk itu diatur dalam kode etik profesi 

kehumasan berkaitan dengan normatif etik bersifat mengikat. 

Dalam hal ini seorang profesional, termasuk bidang profesi kehumasan 

(public relations professional), secara umum memiliki tiga prinsip etika profesi 

(Keraf, 1993:49-50) dalam Kurnia (2015:77-78), yaitu: 

1. Tanggung Jawab 

Setiap penyandang profesi tertentu harus memiliki rasa tanggung terhadap 

profesi. Hasil dan dampak yang ditimbulkan memiliki dua arti sebagai 

berikut: 

a. Tanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan atau fungsinya (by 

function), artinya keputusan yang diambil dan hasil dari pekerjaan 

tersebut harus baik serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai 

dengan standar profesi, efisien, dan efektif. 

b. Tanggung jawab terhadap dampak atau akibat dari tindakan dari 

pelaksanaan pekerjaan atau fungsinya (by function), artinya 

keputusan yang diambil dan hasil dari pekerjaan tersebut harus baik 

serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan standar profesi, 

efisien, dan efektif. 

c. Tanggung jawab terhadap dampak atau akibat dari tindakan dari 

pelaksanaan profesi (by profession) tersebut terhadap dirinya, rekan 

kerja dan profesi, organisasi/perusahaan dan masyarakat umum 

lainnya, serta keputusan atau hasil pekerjaan tersebut dapat 
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memberikan manfaat dan berguna bagi dirinya atau pihak lainnya. 

Prinsipnya, seorang profesional harus berbuat baik (beneficence) 

dan tidak berbuat sesuatu kejahatan (non maleficence) 

2. Kebebasan 

Para profesional memiliki kebebasan dalam menjalankan memiliki 

komitmen dan bertanggung jawab dalam batas-batas aturan main yang telah 

ditentukan oleh kode etik sabagai standar perilaku profesional. 

3. Kejujuran 

Jujur dan setia serta merasa terhormat pada profesi yang disandangnya, 

mengikuti kelemahannya dan tidak menyombongkan diri, serta berupaya 

terus untuk mengembangkan diri dalam mencapai kesempurnaan bidang 

keahlian dan profesinya melalui pendidikan, pelatihan, dan pengalaman 

4. Keadilan 

Dalam menjalankan profesinya, setiap profesional memiliki kewajiban dan 

tidak dibenarkan melakukan pelanggaran terhadap hak atau mengganggu 

milik orang lain, lembaga atau organisasi, hingga mencemarkan nama baik 

bangsa dan negara. 

5. Otonomi 

Dalam prinsip ini, seorang profesional memiliki kebebasan secara otonom 

dalam menjalankan profesinya sesuai dengan keahlian, pengetahuan, dan 

kemampuannya. Organisasi dan departemen yang dipimpinnya melakukan 

kegiatan operasional atau kerjasama yang terbebas dari campur tangan dari 
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pihak lain. Apapun yang dilakukannya merupakan konsekuensi dari 

tanggung jawab profesi. 

2.2.4 Manajemen Krisis 

Manajemen krisis kini sudah mulai digunakan disemua bidang, baik dalam 

hubungan internasional, politik, bisnis, hingga pada manajemen. Banyak 

perusahaan/organiasi kini telah memiliki pedoman dalam menangani krisis maupun 

dalam mengidentifikasi kemungkinan-kemungkinan terjadinya sebuah krisis. 

Krisis merupakan sebuah kondisi kritis yang hampir bisa dipastikan akan/pernah 

dialami oleh perusahaan ataupun organisasi. Penanganan krisis akan sangat 

menentukan keberadaan perusahaan/organisasi selanjutnya. Penanganan yang baik 

akan berbuah positif dan dapat meningkatkan kualitas perusahaan/organisasi 

tersebut. Sebaliknya jika penanganan krisis tidak baik akan bisa menurunkan 

bahkan menjatuhkan perusahaan maupun organisasi tersebut. 

Menurut Kurnia (2012:82), krisis memiliki beberapa sumber, diantaranya 

yaitu: 

1. Bencana alam yang memengaruhi publik dalam dan luar 

perusahaan/organisasi 

2. Kondisi darurat yang datang mendadak 

3. Sesuatu yang membuat panik, kerusakan, dan pemogokan 

4. Rumor buruk tentang perusahaan/organisasi 

5. Berbagai masalah yang ditimbulkan publik dalam dan luar 
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Manajemen krisis meliputi identifikasi krisis, perencanaan menghadapi krisis, 

dan penyelesaian krisis. Teori manajemen krisis umumnya didasari atas 

bagaimana menghadapi krisis (crisis bargaining and negotiation), membuat 

keputusan disaat krisis (crisis decision making), dan memantau perkembangan 

krisis (crisis dynamics). 

Krisis public relations atau krisis komunikasi bisa terjadi karena adanya 

pemberitaan negatif yang bisa berimbas buruk bagi perusahaan atau organisasi. 

Pemberitaan media atau isu-isu yang beredar bisa jadi benar atau tidak, namun itu 

bisa mempengaruhi citra seseorang, organisasi maupun institusi. Disinilah peran 

praktisi public relations diharapkan dapat mengklarifikasi pemberitaan di media 

yang tidak seimbang, bahkan justru terlihat lebih memojokkan 

perusahaan/organisasi. Kemajuan teknologi komunikasi dapat membuat 

penyebarluasan berita terutama tentang krisis menjadi lebih cepat dan luas bahkan 

ketika krisis itu sedang berlangsung. Hal itu terjadi karena ketidakmampuan 

perusahaan atau organisasi menghadapi sebuah krisis yang terjadi. 

Ada beberapa langkah yang bisa dilakukan perusahaan/organisasi dalam 

menghadapi krisis. Menurut Rhenald Khasali (1994) dalam Kurnia (2012:84-85) 

langkah yang perlu dilakukan untuk mengelola krisis, yaitu: 

1. Identifikasi Krisis 

Public relations dalam hal ini perlu melakukan penelitian. Bila krisis terjadi, 

penelitian harus dilakukan secara kilat dan informal. Hal ini hanya 
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dimungkinkan bila praktisi PR mempunyai kecakapan dan kepekaan untuk 

mengumpulkan data. 

2. Analisis Krisis 

Analisis yang dilakukan memiliki cakupan yang luas, mulai dari analisis 

persial sampai analisis integral yang kait-mengait. 

3. Isolasi Krisis 

Krisis adalah penyakit, untuk mencegahnya menyebar luas ia harus di 

isolasi, dikarantinakan sebelum tindakan serius dilakukan. 

4. Pilihan Strategi 

Terdapat tiga strategi generik untuk menangani krisis, yakni: 

a. Strategi defensif: mengulur waktu, tidak melakukan apa-apa, 

membentengi diri dengan kuat. 

b. Strategi adaptif: mengubah kebijakan, memodifikasi operasional, 

kompromi, dan meluruskan citra. 

c. Strategi dinamis: strategi ini supaya makro dan dapat 

mengakibatkan  berubahnya karakter perusahaan. Pilihannya adalah 

merger atau akuisisi, investasi baru, menjual saham, meluncurkan 

produk baru atau menarik peredaran produk lama, menggandeng 

kekuasaan, melempar isu baru untuk mengalihkan perhatian 

5. Program Pengendalian 

Langkah penerapan yang dilakukan menuju strategi generik yang 

dirumuskan. Program pengendalian biasanya disusun dilapangan ketika 
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krisis muncul. Implementasi pengendalian diterapkan pada perusahaan, 

industri, komunitas, dan divisi-divisi perusahaan atau organisasi. 

2.2.5 Problem Solving 

Hamalik (1994) dalam Kurnia (2012:86-87), mendefinisakan problem 

solving sebagai suatu proses mental dan intelektual dalam menemukan masalah dan 

memecahkan berdasarkan data dan informasi yang akurat, sehingga dapat diambil 

kesimpulan yang tepat dan cermat. Berpikir untuk memecahkan masalah dan 

menghasilkan sesuatu yang baru adalah kegiatan yang kompleks dan berhubungan 

erat satu dengan yang lain. Suatu masalah umumnya tidak dapat dipecahkan tanpa 

berpikir, dan banyak masalah-masalah memerlukan pemecahan yang baru bagi 

individu atau kelompok. 

 Partai politik yang hanya memosisikan dirinya sebagai lembaga 

“pendulang suara” dalam arti sempit, akan menjadi masalah jika saja kondisi 

tersebut terus berlangsung. Memosisikan partai seperti itu akan membuat partai 

politik semakin jauh dengan masyarakat. Partai politik akan dicap sebagai institusi 

yang asing, sedangkan masyarakat akan kehilangan media untuk mewujudkan 

aspirasi dan cita-citanya. Kegagalan partai politik dalam menjelmakan dirinya 

sebagai lembaga politik yang bisa dipercaya oleh masyarakat tidak hanya dapat 

mengganggu kehidupan pemerintahan, mengingat partai politik merupakan institusi 

yang menentukan jalannya pelaksanaan tugas DPR dan pemerintah, namun juga 

dapat membahayakan kehidupan demokrasi itu sendiri. 
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Masalah yang dihadapi partai politik dengan maraknya kader-kader yang 

terindikasi melakukn tindak pidana korupsi serta kerja-kerja partai politik yang 

secara umum belum bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat, 

merupakan masalah-masalah yang harus segera diatasi. Dalam hal ini, penting bagi 

partai politik untuk melakukan problem solving untuk mengatasi hal tersebut. 

Politik pada dasarnya bukanlah ilmu yang serba pasti dan rasional. Meski demikian, 

politik juga diartikan barang gaib (supranatural) yang irasional (atau transrasional) 

dan sama sekali tidak bisa dipantau. Berpolitik memerlukan seni untuk mencapai 

tujuan itu sendiri. Disinilah seninya politik, termasuk dalam mencari solusi dari 

masalah-masalah yang terjadi. 

2.3 Konsolidasi Politik 

2.3.1 Konsolidasi Demokrasi 

Konsolidasi demokrasi adalah proses penggabungan elemen-elemen 

demokrasi untuk bersama-sama saling memfasilitasi demokrastisasi politik. 

Beberapa unsur yang terlibat langsung dalam proses konsolidasi demokrasi 

diantaranya yaitu lembaga atau institusi politik, baik partai politik, elite politik, 

kelompok-kelompok kepentingan maupun masyarakat politik. O’Donnel dan 

Schmitter (1993:24). Unsur penting lainnya dalam konslidasi yaitu kesepakatan 

bersama yang berkaitan dengan nilai-nilai politik yang bisa mendekatkan dan 

mempertemukan elemen-elemen politik diatas menjadi suatu kekuatan yang 

relative padu selama transisi transisi menuju demokrasi. 
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Larry Diamon dalam bukunya Developing Democracy Toward 

Consolidation (1999) mengungkapkan definisi konsolidasi demokrasi sebagai 

persoalan bagaimana merawat stabilitas dan persistensi demokrasi. Lanjutnya, 

konsolidasi demokrasi menekankan bagaimana proses pencapaian legitimasi yang 

kuat dan mendalam, sehingga semua actor politik, baik masyarakat maupun elite 

politik, bisa percaya bahwa pemerintahan yang demokratis adalah yang paling 

tepat. 

2.3.2 Konsolidasi Partai Politik 

Noor (2015) meyakini jika bentuk konsolidasi partai politik setidaknya 

memiliki dua dimensi, yakni internal dan eksternal. Dimensi internal meliputi 

konsolidasi structural dan konsolidasi agenda politik (ideologi). Sementara dimensi 

eksternal meliputi konsolidasi vertikal dan konsolidasi horizontal. 

1. Konsolidasi Internal 

Momentum pilkada dapat dimanfaatkan untuk melaksanakan konsolidasi 

struktur dan agenda konsolidasi politik di tubuh internal partai. konsolidasi struktur 

diterjemahkan dalam bentuk penguatan kepengurusan partai politik baik ditingkat 

provinsi, kabupaten, hingga ditingkat desa/kelurahan. Bentuk faksionalisasi dan 

konflik sedapat mungkin dapat diselesaikan melalui forum-forum komunikasi 

internal yang diagendakan untuk pembahasan pilkada. Disamping itu organ 

underbow partai dan struktur kepengurusan hingga level bawah dapat kembali 

disolidkan melalui beragam aktivitas kepartaian dalam rangka pemenangkan calon 

kandidat yang diusung dalam pilkada. 
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Konsolidasi struktur juga terkait aspek pelembagaan aturan main di internal 

partai. dalam konteks pilkada, mekanisme internal rekrutmen kandidat kepala 

daerah yang biasanya telah diatur dalam aturan main di internal partai, diuji 

konsistensinya. Ketidak konsistenan penerapan aturan main internal seringkali 

memunculkan konflik diantara sumber daya partai, hingga pada tingkat tertinggi 

memunculkan perpecahan. 

Konsolidasi agenda politik bertujuan untuk menyamakan persepsi 

mengenai agenda setting partai kedepannya. Penyamaan persepsi ini diidentikan 

dengan penanaman nilai-nilai ideologis kepartaian. Nilai ideologis kepartaian 

merupakan alat pemersatu, landasan berpikir dan spirit perjuangan politik yang 

dipandang penting sebagai suatu identitas partai politik. Penanaman nilai-nilai 

kepartaian dapat dilakukan oleh partai politik melalui sarana komunikasi, 

sosialisasi dan kampanye dalam pilkada. Targetnya adalah pengurus partai disetiap 

tingatan, anggota partai dan simpatisan. 

2. Konsolidasi Eksternal 

Agenda konsolidasi eksternal berada diluar “rumah” partai politik. 

Setidaknya ada dua bentuk konsolidasi eksternal yang dapat dilakukan oleh partai 

politik dalam momentum pilkada yakni konsolidasi vertikal dan konsolidasi 

horizontal. Konsolidasi vertikal ditujukan pada masyarakat atau pemilih, sedangkan 

konsolidasi horizontal ditujukan kepada institusi-institusi kemasyarakatan yang 

memiliki pengaruh terhadap kehidupan masyarakat. 
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Pada momentum pilkada, intensitas kader atau pengurus partai untuk 

bertemu langsung dengan masyarakat baik secara langsung maupun melalui 

pemangku kepentingan menjadi lebih intens. Partai politik berkepentingan untuk 

membangun kembali komunikasi kepada basis dukungan di masyarakat dalam 

rangka menggalang dukungan untuk memenangkan kandidat kepala daerah yang 

diusung. Disamping melakukan konsolidasi vertikal kepada masyarakat, partai 

politik dapat memanfaatkan momentum pilkada dalam rangka konsolidasi 

horizontal. Sebagai bagian pranata politik, partai politik memiliki kepentingan 

untuk membangun kerjasama dengan institusi lain seperti organisasi 

kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat dan kelompok kepentingan 

lainnya yang dipandang memiliki pengaruh terhadap kehidupan masyarkat banyak. 

Tujuan konsolidasi vertikal dan horizontal adalah penguatan kelembagaan 

partai politik secara eksternal, namun melalui sarana ini tujuan utama perjuangan 

politik dalam pilkada yakni memenangkan kandidat kepala daerah yang didukung 

menjadi sinergis dan linier. Untuk hal tersebut, mendorong partai politik untuk 

melakukan konsolidasi eksternal akan membawa berkah politik terhadap kandidat 

kepala daerah yang diusung dan berkah demokrasi melalui penguatan kelembagaan 

partai politik. 

2.4 Partai Politik 

2.4.1 Definisi Partai Politik 

Partai politik beranggapan dari anggapan bahwa dengan membentuk wadah 

organisasi mereka bisa menyatukan orang-orang yang mempunyai pikiran serupa 
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sehingga pikiran dan orientasi mereka bisa dikonsolidasikan. Dengan begitu 

pengaruh mereka bisa lebih besar dalam pembuatan dan pelaksanaan keputusan. 

Secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok 

terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-

cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik 

dan merebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusional untuk 

melaksanakan programnya. Miriam Budiarjo (2008:403-404) 

Ada banyak definisi mengenai partai politik yang dibuat oleh para ahli. 

Dalam buku Miriam Budiarjo, dasar-dasar ilmu politik (2008) memaparkan 

beberapa contoh definisi yang dibuat para ahli ilmu klasik dan kontemporer. 

1. Carl J. Friedrich menuliskannya sebagai berikut: 

Partai politik adalah sekolmpok manusia yang terorganisir secara 

stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan 

terhadap pemerintahan bagi pemimpin partainya dan berdasarkan 

penguasaan ini, memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan 

yang bersifat idiil serta materiil (a political, party is a group of 

human beings, stably organized with the objective of scuring or 

maintaining for its leaders the control of a goverment, with the 

further objective of giving to members of the party, through such 

control ideal and material benefits and advantages). 

2. Sigmund Neumann dalam buku karyanya, Modern Political Parties, 

mengemukakan definisi sebagai berikut: 
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Partai politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis politik yang 

berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut 

dukungan rakyat melalui persaingan dengan suatu golongan atau 

golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda 

(a political party is the articulate organization of society’s active 

political agents; those who are concerned with the control of 

govermental polity power, and who compete for popular support 

with other group or groups holding divergent views). 

Menurut Neumann, partai politik merupakan perantara yang besar 

yang menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi sosial denga 

lembaga-lembaga pemerintahan yang resmi. 

3. Ahli lain yang juga turut merintis studi tentang kepartaian dan 

membuat definisinya adalah Giovanni Sartori, yang karyanya juga 

menjadi klasik serta acuan penting. Menurut Sartori: 

Partai politik adalah suatu kelompok yang mengikuti pemilihan 

umum dan, melalui pemilihan umum itu, mampu menempatkan 

calon-calonnya untuk menduduki jabatan-jabatan publik (a party is 

any political group that present at elections, and is capable of 

placing through elections candidates for public office). 

2.4.2 Fungsi Partai Politik 

Sebuah partai politik umumnya memiliki fungsi tertentu dalam 

pemerintahan yang bersifat demokratis. Di Indonesia mengenai fungsi partai politik 
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telah diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2008, pasal 12. Dimana pasal 

tersebut disebutkan dalam Cangara (2009) sebagai berikut; 

Fungsi partai politik (pasal 12) yakni menjadi sarana untuk: 

1. Pendidikan politik bagi anggotanya dan masyarakat luas agar

menjadi warga negara Republik Indonesia yang sadar akan hak dan

kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan

bernegara.

2. Penciptaan iklim yang kondusif serta sebagai perekat persatuan dan

kesatuan bangsa untuk menyejahterakan masayarakat.

3. Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat

secara konstitusional dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan

negara.

4. Partisipasi politik warga negara Indonesia, dan

5. Rekrutmen politik dalam pengisian jabatan politik melalui

mekanisme demokrasi dengan memerhatikan kesetaraan dan

keadilan gender.


