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KATA PENGANTAR 

 

Kegiatan politik merupakan sebuah kegiatan interaksi sosial antara 

individu. Proses interaksi yang terjadi ditujukkan pada upaya pengkonsolidasian 

ide, kepentingan, harapan, tujuan, hingga sekedar menyebarkan informasi yang 

mampu membentuk perilaku. Interaksi-interaksi ini dilakukan dalam bentuk 

komunikasi antara satu individu dengan individu lainnya, atau diantara kelompok. 

Sehingga terkadang politik disebut sebagai salah satu kegiatan komunikasi. 

Sehingga pembahasan tentang teknik komunikasi dalam politik telah menjadi 

objek kajian sejak abad ke 4 oleh Aristoteles, yang berfokus mengkaji seni 

berpidato dalam teori retorika untuk mempengaruhi rakyat. meskipun begitu 

penggunannya atau prakteknya telah dilakukan ribuan tahun sebelum Aristoteles.  

Oleh karena itu pembelajaran tentang komunikasi politik merupakan 

sebuah pembelajaran yang sangat penting bagi mahasiswa ilmu politik. Untuk 

mendukung proses pembelajaran ini maka dibuatkannya BMP Komunikasi 

Politik ini. Dengan adanya materi yang dibahas dalam BMP ini, harapannya, 

mahasiswa menjadi terfokus pada materi yang akan dipelajari dalam 1 semester 

tanpa harus membeli banyak buku pendukung pembelajarannya. 

Akhir kata semoga BMP ini bermanfaat bagi mahasiswa untuk mendalami 

komunikasi dalam politik, dan politik komunikasi.  

 

 

Jakarta, 20 Februari 2021 

Penyusun, 

 

 

 

Fransiskus X. Gian Tue Mali, S.I.Kom.,M.Si 
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PETUNJUK PENGGUNAAN 

BUKU MATERI PEMBELAJARAN 

 

BMP ini akan memberikan panduan pembelajaran bagi mahasiswa dalam 

memahami bentuk-bentuk komunikasi politik, baik itu komunikasi antar pribadi 

maupun komunikasi yang dilakukan dalam sebuah organisasi. Selain itu akan 

dibahas mengenai pengaruh dan dampak yang ditimbulkan oleh penggunaan 

bahasa, simbol, gestur, dan lain sebagainya yang merupakan kategori komunikasi 

nonverbal. Serta pembahasan mengenai media dan pesan politik dan 

penyusunannya. 

 BMP ini terdiri dari sembilan modul dan para mahasiswa dapat 

mempelajari modul ini dengan cara yang berurutan. Setiap mahasiswa diharapkan 

dapat menguasai dan mengembangkan setiap materi dalam setiap modul, dan 

kemudian menggunakannya dalam melakukan analisis atas fenomena komunikasi 

politik, dan atau mempraktekkannya.  

Setelah mempelajari setiap materi dalam buku ini. Setiap kegiatan belajar 

disertai dengan tes pemahaman dan tes kompetensi sebagai alat ukur tingkat 

penguasaan para mahasiswa akan materi dalam modul. Modul ini perlu dicermati 

dan dipelajari dengan seksama agar mahasiswa dapat memahami secara 

mendalam mengenai definisi, unsur, ruang lingkup dan teknis komunikasi politik.  
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CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN 

 

A. Sikap 

1. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan 

pancasila. 

2. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan 

bernegara; 

3. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan 

kewirausahaan; 

4. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang 

keahliannya secara mandiri.  

 

B. Keterampilan Umum  

1. Menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam 

konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan/atau 

teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; 

2. Mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu 

pengetahuan, teknologi atau seni sesuai dengan keahliannya 

berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah untuk menghasilkan 

solusi, gagasan, desain, atau kritik seni serta menyusun deskripsi 

saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas 

akhir; 

3. Mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian 

masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis terhadap 

informasi dan data;  

4. mengelola pembelajaran secara mandiri;  

  

C. Keterampilan Khusus 

1. Mampu mengidentifikasi, mengklasifikasi dan mensistemasisasi 

masalah politik pada tingkat lokal yang berkembang dalam 

masyarakat dari pemerintahan daerah;  

2. Mampu merumuskan pilihan-pilihan pemecahan masalah dalam 

bidang politik lokal dan otonomi daerah, termasuk kekuatan dan 

kelemahan setiap pilihan, yang dapat dijadikan sebagai dasar dalam 

proses pengambilan kebijakan; 

3. Mampu membandingkan praktek politik lokal dan pemerintahan 
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darah, baik dimensi spasial (antar daerah, antarnegara, 

antarkomunitas, dan antarindividu) maupun dalam dimensi waktu; 

4. Mampu melakukan riset politik dengan menggunakan salah satu 

metode penelitian;  

5. Mampu menganalisis persoalan politik lokal dan pemerintahan daerah 

dengan berbagai teknik analisis; 

 

D. Pengetahuan 

1. Menguasai konsep praktik politik baik di tingkat lokal maupun pusat; 

2. Menguasai mekanisme sistem pemerintahan administrasi pada 

pemerintahan daerah dan pemerintahan pusat; 

3. Menguasai teknik verifikasi konsep-konsep politik dan pemerintahan 

untuk memahami bekerjanya kekuasaan dalam realitas empiris; 

4. Menguasai substansi fatsun politik untuk memahami perilaku politik 

di tingkat lokal maupun pusat dalam kerangka otonomi daerah; 
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Rencana Pembelajaran Semester 

Komunikasi Politik 

 

 

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA 

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 

PROGRAM STUDI ILMU POLITIK 

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER 

Mata Kuliah Kode Rumpun MK Bobot (Sks) Semester Tanggal Penyusunan 

Komunikasi 

Politik 

73124217 Mata Kuliah 

Wajib Prodi 

3 6 16 April 2020 

Pengembang RPS Koordinator RMK Kaprodi 

Fransiskus X. Gian Tue Mali, M.Si Fransiskus X. Gian Tue Mali, 

M.Si 

Fransiskus X. Gian Tue Mali, 

M.Si 

 

Capaian 

Pembelajaran 

(CP) 

CPL 

 1.Sikap 

a. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan pancasila. 

b. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; 

c. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan; 

d. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang 

keahliannya secara mandiri.  

2. Keterampilan Umum  
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a. Menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks 

pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan/atau teknologi 

sesuai dengan bidang keahliannya; 

b. Mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan, 

teknologi atau seni sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara 

dan etika ilmiah untuk menghasilkan solusi, gagasan, desain, atau kritik 

seni serta menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk 

skripsi atau laporan tugas akhir; 

c. Mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di 

bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis terhadap informasi dan data;  

d. mengelola pembelajaran secara mandiri;  

3.Keterampilan Khusus 

a. Mampu mengidentifikasi, mengklasifikasi dan mensistemasisasi masalah 

politik pada tingkat lokal yang berkembang dalam masyarakat dari 

pemerintahan daerah;  

b. Mampu merumuskan pilihan-pilihan pemecahan masalah dalam bidang 

politik lokal dan otonomi daerah, termasuk kekuatan dan kelemahan setiap 

pilihan, yang dapat dijadikan sebagai dasar dalam proses pengambilan 

kebijakan; 

c. Mampu membandingkan praktek politik lokal dan pemerintahan darah, 

baik dimensi spasial (antar daerah, antarnegara, antarkomunitas, dan 

antarindividu) maupun dalam dimensi waktu; 

d. Mampu melakukan riset politik dengan menggunakan salah satu metode 

penelitian;  

e. Mampu menganalisis persoalan politik lokal dan pemerintahan daerah 

dengan berbagai teknik analisis; 

4. Pengetahuan 
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a. Menguasai konsep praktik politik baik di tingkat lokal maupun pusat; 

b. Menguasai mekanisme sistem pemerintahan administrasi pada 

pemerintahan daerah dan pemerintahan pusat; 

c. Menguasai teknik verifikasi konsep-konsep politik dan pemerintahan untuk 

memahami bekerjanya kekuasaan dalam realitas empiris; 

d.  Menguasai substansi fatsun politik untuk memahami perilaku politik di 

tingkat lokal maupun pusat dalam kerangka otonomi daerah; 

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) 

 a. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan konsep-konsep dalam 

komunikasi politik 

b. Mahasiswa mampu memahami mengetahui model-model komunikasi 

politik 

c. Mahasiswa mampu memahami dan merumuskan kembali teori-teori 

komunikasi dan sosial yang terkait dengan fenomena model komunikasi 

d. Mahasiswa mampu Memahami konsep branding dan posisi komunikasi 

politik dalam marketing politik 

e. Mahasiswa mampu memahami, membuat dan menganalisa evaluasi 

program komunikasi politik 

 

 

 

Deskripsi 

Singkat MK 

Mata Kuliah ini menjelaskan mengenai gambaran umum proses komunikasi dalam kegiatan politik. 

Pengertian dan pemahaman komunikasi politik dibahas secara khusus karena perbedaan-perbedaan 

penting dari kajian komunikasi pada umumnya. Karena itu, perkuliahan ini menjelaskan serta 

memberikan pengetahuan tentang konsep-konsep, proses, model serta dimensi-dimensi komunikasi 

politik. Dalam matakuliah ini juga dibahas mengenai perkembangan isu-isu politik serta komunikasi 

politik di Indonesia dan dunia, termasuk pemanfaatan 

media, baik konvensional maupun media baru (new media) 

Referensi Utama 1. Comstock, George & Scharrer, Erica. 2005. The Psychology of Media and Politics. California: 

Elsevier Academic Press. 
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2. Depari E. Dan Andrews C.Mac. (1982.Peranan Komunikasi Massa dalam Pembangunan. 

Yogyakarta: Gadjah Mada University Press 

3. Krech, D, Crutchfield, dan Ballachey, E.L. (1962). Individual in Society. New York : 

Macmillan Publishing Co 

4. Larson, C.U. (1980). Persuasion, Reception and Responsibility. Belmont: Wadswort 

Publishing Co. 

5. Kaid, Lynda Lee. 2004. Handbook of Political Communication Research. LEA’s 

Communication Series 

6. McNair, Brian. 2011. An Introduction to Political Communication 5th edition. Routledge. 

7. Pureklolon, Thomas, Tokan. 2016. Komunikasi Politik, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. 

8. Wahid, Umaimah. 2016. Komunikasi Politik, Teori, Konsep, dan Aplikasi Pada Era Media 

Baru, Simbiosa Rekatama Media, Bandung. 

9. Cangara, Hafied, 2016. Komunikasi Politik, Konsep, Teori, dan Strategi, ed. revisi, Rajawali 

Pers 

10. Nimmo, Dan, 1993. Political Communication and Public Opinion in Amercia, edisi 

terjemahan, Remaja Rosdakarya, Bandung. 

 

Media 

Pembelajaran 

Perangkat lunak: Perangkat keras: 

MS Windows 

MS Office Power Point 

MS Windows Media Player 

Internet Explorer  

  

Laptop 

Spidol board marker 

Whiteboard 

Poster 

LCD 

Matakuliah 

syarat 

Pengantar Ilmu Komunikasi 
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Mg 

Ke- 

Sub-CP-MK 

(Kemampuan Akhir 

yang Direncanakan) 

Bahan Kajian 

(Materi 

Pembelajaran) 

Bentuk dan 

Metode 

Pembelajaran 

Estimasi 

Waktu 

Pengalaman 

Belajar 

Mahasiswa 

Penilaian 

Kriteria Indikator Bobot 

(i) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1 Mahasiswa mampu 

menjelaskan dan 

menganalisis 

pengertian, konteks 

dan ruang lingkup 

Komunikasi dan 

politik 

Komunikasi dan 

Politik 

- Konsep 

Komunikasi 

Politik 

- Konsep 

Komunikasi 

Massa 

- Ruang Lingkup 

Komunikasi 

Politik 

- Konsep Politik 

- Konsep Negara 

- Konsep Sistem 

Politik 

- Komunikasi 

Politik Dalam 

Negara 

Demokrasi 

Ceramah 

dan diskusi 

3 x 50 

mnt 

 

Mahasiswa 

memahami 

tujuan dari 

pembelajaran 

mata kuliah 

komunikasi 

politik serta 

memahami 

konsep 

komunikasi dan 

ruang lingkup 

politik 

Pengaturan 

rencana 

belajar 

semester 

ketepatan 

penguasaan 

materi 

 

1. Perkenalan 

dosen dan 

mahasiswa 

di kelas 

2. Latar 

belakang dan 

tujuan 

matakuliah 

3. Pembahasan 

RPS 

4. Penjelasan 

sistem 

penilaian  

5. Pembuatan 

kontrak 

belajar untuk 

satu 

semester 

6. Kemampuan 

mendeskripsi

kan ulang 

definisi dan 

ruang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10% 
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lingkup 

komunikasi 

dan politik 

 

2 Mahasiswa mampu 

menjelaskan definisi 

komunikasi politik 

sebagai bentuk 

kegiatan dalam 

politik 

Komunikasi 

Politik 

- Komunikasi 

dalam ruang 

sosial 

- Definisi 

komunikasi 

politik 

- Budaya politik 

sebagai produk 

komunikasi 

politik 

Ceramah 

dan diskusi 

 

 

3 x 50 

mnt 

 

Mahasiswa 

memahami 

defini 

komunikasi 

politik 

Ketepatan 

dan 

penguasaan 

materi 

 

Kategori 

Non-test : 

Tugas review 

1. Memahami 

konsep-

konsep dasar 

politik 

sebagai 

ranah 

penerapan 

konsep-

konsep 

komunikasi  

2. Menjelaskan 

konsep 

komunikasi 

politik dalam 

negara 

Demokrasi 

3 Mahasiswa mampu 

memahami dan 

menjelaskan 

kategori dan tujuan 

komunikator dalam 

komunikasi politik 

Komunikator 

Politik 

Ceramah 

Diskusi dan 

simulasi 

3 x 50 

mnt 

 

Mahasiswa 

mampu 

mengidentifikasi 

tipe-tipe 

komunikator 

politik 

 

Ketepatan 

menjelaskan 

dan membuat 

kembali 

 

Test 

1. Memahami 

dan 

menjelaskan 

berbagai 

klasifikasi 

komunikator 

politik 
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 Mahasiswa 

melakukan 

simulasi 

peran sebagai 

aktor dalam 

komunikasi 

politik 

2. Melakukan 

simulasi 

komunikasi 

politik : 

kesesuaian 

peran dengan 

tujuan serta 

isi pesan  

 

 

10% 

4 - 5 Mahasiswa mampu 

menjelaskan dan 

mengidentifikasi 

bentuk pesan politik 

serta mampu 

menyusun pesan 

politik berdasarkan 

tujuan yang ingin 

diraih 

Pesan Politik 

sebagai 

Pembicaraan 

Politik 

- Bentuk pesan 

politik 

- Teknik membuat 

pesan politik 

- Efek pesan 

politik 

- Sifat 

pembicaraan 

politik 

Ceramah, 

presentasi 

tugas dan 

diskusi kelas  

3 x 50 

mnt 

 

Mahasiswa 

mampu 

mengidentifikasi 

dan memahami 

tipe-tipe pesan 

politik, sifat 

pesan politik 

Ketepatan, 

menjelaskan 

bentuk dan 

tipe pesan 

politik 

 

 

Test 

Menyusun 

pesan politik 

berdasarkan 

teknik 

menyusun 

pesan politik 

dan 

dipresentasik

an pada 

1. Memahami 

dan 

menjelaskan 

Kembali 

identifikasi 

dan pesan 

politik 

2. Mampu 

membuat 

pesan politik 

dan 

kesesuaianny

a dengan 

tujuan 

politik 
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pertemuan ke 

5. 

6 Mahasiswa mampu 

menjelaskan bentuk-

bentuk opini publik 

yang berkaitan 

dengan politik 

Opini Publik Ceramah dan 

diskusi 

kelompok 

3 x 50 

mnt 

Mahasiswa 

memahami 

dengan baik 

bentuk-bentuk 

opini publik dan 

tujuan yang 

ingin diraih 

Ketepatan 

menjelaskan 

definisi dan 

menemukan 

bentuk opini 

publik 

 

Test 

Menjelaskan 

bentuk opini 

publik dalam 

politik terkini 

1. Memahami 

bentuk opini 

publik 

2. Ketepatan 

menjelaskan 

bentuk opini 

publik saat 

ini 

5% 

7 - 8 Mahasiswa harus 

mempresentasikan 

tugas pembuatan 

konten komunikasi 

politik yang 

mengandung unsur 

pemasaran politik, 

propaganda, iklan 

politik, baik itu 

tentang individu, 

partai politik, 

maupun organisasi. 

Evaluasi Tengah 

Semester 

Pembuatan Konten 

Komunikasi Politik 

berupa pembuatan 

gambar yang berisi 

pesan politik 

Presentasi 

Kelompok, 

dan Tanya 

jawab 

3 x 50 

mnt 

 

Menyusun, 

merancang ide-

ide kreatif 

marketing 

politik 

Ketepatan , 

menganalisis 

dan 

mengolah 

data serta 

mempertahan

kan argumen  

1. Menyusun 

dan 

merancang 

ide-ide 

kreatif 

konten 

politik 

2. Membuat 

salah satu 

konten 

komunikasi 

politik 

20% 



12 

 

3. Ketepatan 

menjelaskan 

tujuan dan 

kesesuaianny

a dengan isi 

konten 

9 Mahasiswa mampu 

menjelaskan bentuk-

bentuk saluran 

komunikasi politik 

dalam politik 

 

Media Politik 

 Tipe Saluran 

Komunikasi 

Politik 

Saluran Persuasi 

Politik 

Ceramah 

Dosen, 

dan Tanya 

jawab 

 

3 x 50 

mnt 

 

Mahasiswa 

mampu 

mengidentifikas

i dan memahami 

media atau 

saluran apa saja 

yang dapat 

digunakan 

dalam 

komunikasi 

politik 

Ketepatan , 

menganalisis 

serta 

mempertahan

kan argumen 

dalam diskusi 

terkait 

kesesuaian 

penggunaan 

saluran 

komunikasi 

politik dan 

tujuan yang 

ingin diraih 

1. Mengidenifi

kasi dan 

menjelaskan 

saluran dan 

media 

komunikasi 

politik 

2. Analisis 

kesesuaian 

saluran dan 

tujuan serta 

isi pesan 

politik 

10% 

10 Mahasiswa mampu 

menganalisis 

pemanfaatan internet 

dan media sosial 

sebagai saluran 

komunikasi politik 

Media Baru dan 

Media Sosial 

dalam Politik 

Ceramah 

Dosen, 

latihan, 

diskusi dan 

Tanya jawab 

3 x 50 

mnt 

Mahasiswa 

memahami 

media baru 

dalam 

komunikasi 

politik 

Ketepatan 

mengidentifi

kasi, dan 

menjelaskan 

pengaruh dan 

perilaku 

pemanfaatan 

Mahasiswa 

memahami dan 

menjelaskan 

definisi media 

baru dan 

penggunaanny

a sebagai 
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media baru 

sebagai 

saluran 

komunikasi 

politik 

 

saluran 

komunikasi 

politik 

11 Mahasiswa mampu 

menjelaskan bentuk 

persuasi politik yang 

dilakukan melalui 

pemanfaatan saluran-

saluran komunikasi 

politik 

Persuasi Politik Ceramah 

Dosen, dan 

Tanya jawab 

3 x 50 

mnt 

Mahasiswa 

memahami 

bentuk-bentuk 

persuasi politik 

dan dampak 

yang diharapkan 

oleh orang atau 

kelompok yang 

dipersuasi 

Ketepatan 

menjelaskan 

dan 

menganalisa  

1. memahami 

dan 

menjelaskan 

bentuk dan 

cara persuasi 

politik 

1. mengidenti

fikasi dan 

menjelaska

n dampak 

yang 

ditimbulka

n dari 

persuasi 

politik 

10% 

12 Mahasiswa mampu 

menjelaskan bentuk 

citra, persepsi dan 

teknik pemasaran 

politik 

Pemasaran Politik 

- Persepsi 

- Citra 

- Bauran 

pemasaran 

dalam politik 

Ceramah 

Dosen, dan 

Tanya jawab 

3 x 50 

mnt 

Mahasiswa 

memahami 

bentuk 

pemasaran 

politik dan 

menemukan 

Ketepatan 

menjelaskan 

definisi 

pemasaran 

politik 

 

1. Memahami 

dan 

menjelaska

n 

pemasaran 

politik 
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hasil pemasaran 

politik 

2. Mengidenti

fikasi hasil 

pemasaran 

politik 

13 Mahasiswa mampu 

menjelaskan bentuk-

bentuk propaganda 

dan mampu 

menyusun bentuk 

propaganda politik 

Propaganda 

dalam 

Komunikasi 

Politik 

Teknik propaganda 

Cara membuat 

propaganda 

Ceramah 

Dosen, 

latihan, 

diskusi dan 

Tanya jawab 

3 x 50 

mnt 

Memahami 

bentuk 

penggunaan 

teknik 

propaganda 

politik 

Ketepatan 

menjelaskan 

bentuk-

bentuk 

propaganda 

dalam politik 

 

Test 

Mengidentifi

kasi dan 

menganalisis 

bentuk 

propaganda. 

1. Memahami 

dan 

menjelaska

n 

propaganda 

politik 

2. Menyusun 

dan 

menjelaska

n 

propaganda 

politik 

3. Hasil 

penugasan 

dalam 

latihan. 

4. Kemampua

n 

mengidenti

fikasi dan 

menganalis

is bentuk 

10% 
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propaganda

. 

14 Mahasiswa mampu 

menjelaskan 

penggunaan 

kampanye dalam 

komunikasi politik 

dan teknik-teknik 

yang digunakan 

dalam kampanye 

Kampanye Politik 

- Komunikator 

profesional 

- Perencanaan 

dan langkah-

langkah 

kampanye 

- Teknik 

menyusun 

pesan 

kampanye 

Ceramah 

Dosen, dan 

Tanya jawab 

3 x 50 

mnt 

Memahami 

berbagai teknik 

kampanye, 

pembuatan 

pesan 

kampanye, dan 

penggunaan 

kampanye 

sebagai perilaku 

komunikasi 

politik 

Ketepatan 

menjelaskan 

dan 

mengidentifi

kasi 

kampanye 

politik dalam 

sistem politik 

1. Memahami 

dan 

menjelaska

n teknik 

dan definisi 

kamapnaye 

politik 

2. Menganalis

is dan 

menjelaska

n 

penggunaa

n 

kampanye 

dalam 

sistem 

politik 

15- 16 Mahasiswa harus 

mempresentasikan 

tugas pembuatan 

konten komunikasi 

politik yang 

mengandung unsur 

pemasaran politik, 

propaganda, iklan 

Presentasi Hasil 

Tugas Pembuatan 

Konten 

Komunikasi 

Politik sebagai 

Evaluasi Akhir 

Semester 

 

Presentasi 

dan Diskusi. 

3 x 50 

mnt 

 

Mahasiswa 

membentuk 

Menyusun, 

merancang ide-

ide kreatif 

marketing 

politik 

Ketepatan 

menjelaskan 

dan 

menganalisa 

serta 

menampilkan 

karya 

Mahasiswa 

membentuk 

Menyusun, 

merancang 

ide-ide kreatif 

marketing 

politik 

20% 
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politik, baik itu 

tentang individu, 

partai politik, 

maupun organisasi. 

Bentuk konten : 

video kampanye 

politik 

 

Sistem Penilaian 

 

A.  Persyaratan Umum 

1. Kehadiran: 

a. Jumlah kuliah tatap muka per semester yang harus dihadiri oleh mahasiswa/i adalah 16 pertemuan.  

b. Batas toleransi kehadiran mahasiswa/i 75 % dari total jumlah pertemuan.  

c. Kriteria ketidakhadiran mahasiswa/i adalah: S (sakit) ditandai dengan surat keterangan dokter, I (Ijin) 

ditandai dengan surat ijin resmi, dan A (Alpa), maksimal 4x pertemuan kelas.  

d. Mahasiswa aktif dan parsitipatif mengikuti ibadah keluarga besar UKI dan tidak diperkenankan melakukan 

kegiatan lain selama ibadah berlangsung.  

e. Toleransi keterlambatan perkuliahan (dosen + mahasiswa/i) setiap tatap muka adalah 15 menit. Jika setelah 

15 menit dosen + mahasiswa/i tidak hadir maka perkuliahan dibatalkan. (kecuali ada persetujuan atau ada 

masalah tertentu).  

2. Perkualiahan: 

a. Mata kuliah yang dilaksanakan mahasiswa berbasis KKNI.  

b. Mata kuliah berbasis KKNI dinilai/dievaluasi per topik yang telah tuntas 

c. Persentase penilaian/evaluasi ditentukan oleh dosen yang bersangkutan sesuai kompetensi MK dan capaian 

pembelajaran.  

d. Tidak diperkenankan meninggalkan kelas selama perkuliahan tanpa ijin oleh dosen.  
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e. Mahasiswa tidak diijinkan membuka HP saat proses belajar mengajar berlangsung tanpa ijin oleh dosen.  

f. Mahasiswa memakai busana yang sopan.  

g. Tidak membuat kegaduhan selama proses pembelajaran berlangsung.  

3. Kejahatan akademik: plagiarisme Menurut Peraturan Menteri Pendidikan RI Nomor 17 Tahun 2010: 

“Plagiat adalah perbuatan sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau 

nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan atau karya ilmiah pihak lain 

yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. ” (Permendik No 17 

Tahun 2010 dan Panduan Anti Plagiasime terlampir).  

Sanksi sesuai Permendik No 17 Tahun 2010 Pasal 12: 

a. Teguran; 

b. Peringatan tertulis; 

c. Penundaan pemberian sebagian hak mahasiswa; 

d. Pembatalan nilai satu atau beberapa mata kuliah yang diperoleh mahasiswa; 

e. Pemberhentian dengan hormat dari status sebagai mahasiswa; 

f. Pemberhentian tidak dengan hormat dari status sebagai mahasiswa; atau 

g. Pembatalan ijazah apabila mahasiswa telah lulus dari suatu program.  

 

B.  Persyaratan Khusus 

1. Tugas dan Tanggung jawab mahasiswa/i 

Pada setiap tatap muka mahasiswa/i diwajibkan berpartisipasi aktif dalam proses perkuliahan melalui hal-hal 

berikut 

a. Kuis reguler: mahasiswa wajib mempersiapkan diri dan mengikuti kuis regular yang diadakan setiap tatap 

muka. Materi kuis diambil dari materi yang akan dibahas pada tatap muka hari itu.  
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b. Presentasi: mahasiswa/i wajib berpartisipasi aktif dalam diskusi yang diadakan dalam setiap tatap muka 

sesuai kebutuhan materi perkuliahan (lihat RPS).  

c. Studi lapangan/service learning: mahasiswa/I wajib berpartisipasi aktif dalam studi lapangan yang diadakan 

di luar kampus sesuai topik materi perkuliahaan yang sudah ditentukan dalam RPS.  

d. Tugas Mandiri: mahasiswa/i wajib mengerjakan tugas mandiri dalam bentuk review materi kuliah yang telah 

diberi tanda bintang pada referensi yang digunakan di RPS.  

e. Tugas terstruktur: mahasiswa/i wajib membentuk kelompok untuk mendiskusikan berbagai fenomena 

sosiologis yang berhubungan dengan media dengan menerapkan konsep, teori dan metode analisis sosiologis 

media untuk menganisis dan menjelaskannya.  

2. Gaya Selingkung Pengerjaan Tugas 

a. Untuk mengerjakan tugas review, mahasiswa/i wajib mematuhi ketentuan berikut: 

i. Artikel mahasiswa/i harus ditulis dengan komposisi: Pendahuluan (1 hal), Pembahasan (2 hal), 

Kesimpulan (½ hal).  

ii. Daftar referensi minimal menggunakan 3 buku dan 2 jurnal ilmiah.  

iii. Pengutipan dan penulisan daftar pustaka menggunakan “Chicago Manual Style” (terlampir).  

iv. Ketentuan kertas A4, huruf Cambria, ukuran jenis 12, spasi 1½.  

b. Untuk mengerjakan tugas makalah kelompok, mahasiswa/i wajib mematuhi ketentuan berikut: 

i. Artikel mahasiswa/i harus ditulis dengan komposisi: Pendahuluan berisi permasalahan dan pentingnya 

isu/fenomena tersebut dibahas (2 hal), Tinjauan Teoritis berisi teori apa yang hendak digunakan 

sebagai pisau analisis (2 hal), Pembahasan (5 hal), Kesimpulan (1 hal).  

ii. Daftar referensi minimal menggunakan 5 buku dan 10 jurnal ilmiah.  

iii. Pengutipan dan penulisan daftar pustaka menggunakan “APA (American Psychological Association).  

iv. Ketentuan kertas A4, jenis huruf Cambria, ukuran 12, spasi 1½.  
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C. Bentuk Evaluasi 

1. Makalah 

2. Artikel  

Kriteria Penilaian Makalah dan Artikel 

NO INDIKATOR BOBOT 

(B) 

NILAI 

(N) 

B x N 

1 Isi  60 %   

2 Referensi 15 %   

3 Jumlah Halaman 10 %   

4 Pengutipan 15 %   

 JUMLAH    

 

3. Seminar  

No Indikator Bobot (B) Nilai (N) B X N 

1 Simulasi 20 %   

2 Topik dan penyajian jelas dan 

menarik 

40%   

2 Kontekstual 20%   

3 Sumber data yang valid dan 

mutakhir 

20%   

 JUMLAH    

 

4. Aturan Untuk Presentasi Seminar:  

a. Dibuat dalam bentuk power point.  

b. Jumlah slide power point 15-20 slide, boleh menyertakan gambar jika diperlukan (maksimal 3 slide).  
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c. Pada setiap slide mencantumkan sumber data dari mana anda mengutip (jika pada slide itu anda mengutip).  

d. Materi power point dikirimkan kepada dosen by email paling lambat satu minggu sebelum presentasi 

dilakukan.  

 

D. Skala nilai akhir dalam huruf dan angka: 

Nilai Akhir (NA) Nilai Huruf (NH) Nilai Mutu (NM) 

80, 0-100, 0 A 4, 0 

75, 0-79, 0 A- 3, 7 

70, 0-74, 9 B+ 3, 3 

65, 0-69, 9 B 3, 0 

60, 0-64, 9 B- 2, 7 

55, 0-59, 9 C 2, 3 

50, 0-54, 9 C- 2, 0 

45, 0-49, 9 D 1, 0 

<44, 9 E 0 

  

Prosentase Tahap Penilaian Tugas dan kewajiban mahasiswa (dapat diganti/disesuaikan oleh dosen) 

Kehadiran     : 10 % 

Tugas Mandiri (Diskusi Dan Makalah) : 30 % 

Ujian Tengah Semester (UTS)  : 30 % 

Ujian Akhir Semester (UAS)   : 30 % 
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MODUL 1 

KOMUNIKASI DAN POLITIK 

 

A. Pendahuluan 

1. Deskripsi Singkat  

 Komunikasi politik merupakan gabungan dari 2 disiplin ilmu yang berbeda 

yaitu Komunikasi dan Politik. Ini bukanlah sebuah anomali, sebab ilmu politik 

merupakan disiplin ilmu yang menjadikan berbagai bidang kehidupan sebagai 

objek kajian, karena memiliki pengaruhnya terhadap sistem politik dan fenomena 

yang terjadi dalam sistem politik. Bidang ilmu lainnya seperi sosiologi politik, 

mengkaji pengaruh sosial budaya dan perdaban terhadap sistem politik, atau 

ekonomi politik yang mengkaji pengaruh ekonomi terhadap politik atau proses 

politik dalam bidang ekonomi. Sehingga dapat dilihat bahwa penggabungan dua 

disiplin ilmu karena adanya sifat saling mempengaruhi diantara keduanya. Pada 

modul yang pertama ini mahasiswa akan mendalami terlebih dahulu defenisi 

komunikasi dan politik secara terpisah dan defenisi penggabungan keduanya. 

 

2. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) 

Capaian pembelajaran dari Modul 1 ini adalah: 

a. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan konsep-konsep dalam 

komunikasi politik. 

b. Mahasiswa mampu memahami mengetahui model-model komunikasi 

politik. 

c. Mahasiswa mampu memahami dam merumuskan kembali teori-teori 

komunikasi dan sosial yang terkait dengan fenomena model komunikas. 

 

3. Kemampuan Akhir 

Kemampuan akhir yang akan dimiliki oleh mahasiswa setelah mempelajari 

Modul 1 ini adalah: 

a. Mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis pengertian, konteks dan 

ruang lingkup Komunikasi dan politik. 

b. Mahasiswa mampu menjelaskan definisi komunikasi politik sebagai bentuk 

kegiatan dalam politik. 

 

4. Prasyarat Kompetensi (Tidak ada) 
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5. Kegunaan Modul 1 

Kegunaan atau manfaat dari Modul 1 ini adalah membantu mahasiswa 

untuk memiliki landasan pemahaman tentang politik serta kegiatan politik, 

maupun bentuk komunikasi dan pengaruh serta ruang lingkup teoritis keduanya, 

yang menjadi dasar keterkaitannya dalam komunikasi politik. Sehingga 

mahasiswa memiliki landasan yang kuat dalam mempelajari modul berikutnya 

yang berkaitan dengan bentuk komunikasi dalam kegiatan politik. 

 

6. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok 

a. Materi pokok pembelajaran I dalam Modul. 

b. Definisi, ruang lingkup, bentuk, praktek Komunikasi. 

c. Definisi, sistem politik, struktur dan tujuan Politik. 

d. Definisi komunikasi politik, bentuk kegiatan politik yang berkaitan dengan 

komunikasi, serta pengaruh komunikasi dalam politik. 

 

B. Kegiatan Pembelajaran 

Kegiatan Pembelajaran 1  

1. Judul Kegiatan Pembelajaran: Komunikasi dan Politik 

2. Kemampuan Akhir (KA) dan Sub Kemampuan Akhir  

Mahasiswa mampu memahami secara teoritis disiplin ilmu komunikasi dan 

disiplin ilmu politik, serta bentuk-bentuk dari objek analisis maupun sub analisis 

dari kedua disiplin ilmu. 

 

3. Uraian, Contoh dan Ilustrasi  

a. Komunikasi 

Sejak manusia hidup di muka bumi, manusia selalu berusaha memahami 

dunia tempatnya berada. Proses memahami ini dilakukan dengan berbagai cara, 

seperti mengamati, menyelidiki, dan mendiskusikan pendapat masing-masing 

tentang dunia. Sehingga manusia berusaha berkomunikasi dengan orang lain, 

dengan lingkungan dimana manusia hidup. Proses ini menambah pengetahuan 

dan pengalaman manusia, terutama dalam upayanya untuk bertahan hidup dan 

mengembangkan upaya pemenuhan kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu kata 

komunikasi pada akar definisinya bermakna “membagi”, dari bahasa latin 

communis yang artinya membuat kebersamaan atau membangun ke bersamaan 

antara dua orang atau lebih, dalam bentuk communico yang artinya membagi 

(Cangara, 2014).  
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Para ahli mendefinisikan komunikasi dengan perkataan yang berbeda-beda 

namun memiliki makna dan maksud yang sama, seperti: 

i. Jhon B Hason: komunikasi adalah pertukaran verbal, pikiran atau 

gagasan (Mulyana, 2005).  

ii. Tubbs dan Moss: komunikasi sebagai proses penciptaan makna antara 

dua orang atau lebih (Mulyana, 2005). 

iii. Budyatna: komunikasi merupakan cara manusia membangun realitas 

mereka. Dunia manusia tidak terdiri dari obyek-obyek tetapi respon-

respon manusia kepada obyek-obyek atau kepada makna-maknanya 

(Budyatna, 2015).  

iv. Jenis & Kelly: Komunikasi adalah suatu proses melalui mana 

seseorang (komunikator) menyampaikan stimulus (biasanya dalam 

bentuk kata-kata) dengan tujuan mengubah atau membentuk perilaku 

orang lainnya (khalayak) (Vardiansyah, 2008).  

v. Berelson & Stainer: Komunikasi adalah suatu proses penyampaian 

informasi, gagasan, emosi, keahlian, dan lain-lain. Melalui 

penggunaan simbol-simbol seperti kata-kata, gambar-gambar, angka-

angka, dan lain-lain” (Vardiansyah, 2008).  

vi. Gode: Komunikasi adalah suatu proses yang membuat sesuatu dari 

yang semula yang dimiliki oleh seseorang (monopoli seseorang) 

menjadi dimiliki dua orang atau lebih (Vardiansyah, 2008). 

vii. Brandlun: Komunikasi timbul didorong oleh kebutuhan-kebutuhan 

untuk mengurangi rasa ketidakpastian, bertindak secara efektif, 

mempertahankan atau memperkuat ego (Vardiansyah, 2008). 

Definisi dari para ahli diatas dapat dirangkum, bahwa komunikasi adalah kegiatan 

pertukaran pikiran dan gagasan yang didorong oleh kebutuhan seseorang melalui 

penyampaian pesan dalam wujud bahasa dan simbol yang memiliki makna 

kepada orang lainnya, sehingga memiliki pemahaman yang sama atau berbeda 

karena menolak pikiran dan gagasan dari sumber. Dalam proses penyampaian 

pesan tersebut, sumber pesan bisa menyampaikannya secara langsung, lisan, atau 

menggunakan media yang bisa ditulis, digambar, atau media elektronik yang 

menampilkan gambar dan video dan meperdengarkan suara. Maupun 

menggunakan alat komunikasi yang menghantarkan pesan secara langsung. 

Media yang dipakai ini disebut sebagai media komunikasi, orang yang 

menyampaikan pesan disebut sebagai komunikator, yang menerima pesan disebut 

sebagai komunikan. 

Rangkuman definisi komunikasi diatas hakikatnya telah menjelaskan secara 

secara sederhana proses komunikasi. Jika dapat digambarkan proses komunikasi 

seperti pada gambar 1 di bawah ini. 
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Gambar 1. Proses Komunikasi 

Penjelasan gambar: 

i. Komunikator, merupakan pemrakarsa atau yang pertama kali 

memulai terjadinya proses komunikasi. Semua peristiwa komunikasi 

akan melibatkan sumber sebagai pembuat atau pengirim informasi. 

Dalam komunikasi antar manusia, sumber bisa terdiri dari satu orang, 

tetapi bisa juga dalam bentuk kelompok misalnya lembaga, partai, dan 

organisasi. Bisa diidentifikasi bahwa komunikator ini bisa saja 1 

orang, lebih dari 1 orang, dan massa. Sebelum mengirim pesan, 

terlebih dahulu komunikator mengemasnya dalam bentuk yang dirasa 

sesuai dan dapat diterima serta dimengerti oleh komunikan. 

Pengemasan pesan itu disebut encoding. Dengan encoding, pengirim 

memasukkan atau mengungkapkan pesannya ke dalam kode atau 

lambang dalam bentuk kata-kata atau non kata, seperti raut wajah atau 

gerak-gerik tubuh (Budi, 2010). Proses encoding itu dengan 

menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti; Pesan apa yang hendak 

disampaikan? Kepada siapa pesan itu hendak disampaikan? Dalam 

bentuk apa: verbal-dengan kata-kata, atau nonverbal-tanpa kata-

kata, pesan itu akan disampaikan? Media apa yang akan digunakan 

untuk menyampaikan pesan itu: lisan, tertulis, atau elektronik?. 

ii. Pesan. Isi pesan bisa berupa ilmu pengetahuan, hiburan, informasi, 

nasihat atau propaganda. Pesan yang dikomunikasikan adalah pesan 

yang berarti dan informatif. Informatif bila pesan itu mengandung 

peristiwa, data, fakta, atau penjelasannya. 

iii. Media yang dimaksud di sini ialah alat yang dipergunakan untuk 

memindahkan pesan dari komunikator kepada komunikan. Terdapat 

beberapa pendapat mengenai saluran atau media. Ada yang menilai 

bahwa media bisa bermacam-macam bentuknya, misalnya dalam 

komunikasi antarpribadi pancaindra dianggap sebagai media 

komunikasi. Selain indra manusia, ada juga saluran komunikasi 

seperti telepon, surat, telegram yang digolongkan sebagai media 
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komunikasi antarpribadi. Serta media dalam komunikasi dengan 

orang banyak seperti spanduk, flyer, pamflet, baliho, brosur, dan 

papan iklan (billboard).  

iv. Komunikan atau penerima pesan biasa disebut juga khalayak, sasaran, 

audience, atau receiver, merupakan pihak yang menjadi sasaran pesan 

yang dikirim oleh sumber. Penerima bisa satu orang atau lebih bisa 

dalam bentuk kelompok, organisasi atau masyarakat umum yang 

disebut massa. Dalam proses komunikasi telah dipahami bahwa 

keberadaan penerima adalah akibat karena adanya sumber. Tidak ada 

penerima jika tidak ada sumber. Penerima menerima pesan melalui 

indranya terutama telinga dan mata. Begitu menerima kode, tanda, 

lambang, entah verbal maupun non verbal, penerima membuka pintu 

khazanah ingatan (memory) dalam benaknya. kumpulan ingatan itu 

merupakan akumulasi warisan budaya, asuhan, pendidikan, 

lingkungan, prasangka, dan biasnya. Jika tidak diganggu oleh 

gangguan-gangguan komunikasi, berdasarkan bank ingatannya itu, 

penerima dapat menafsirkan dan menerjemahkan pesan yang 

diterimanya (Hardjana, 2003). Komunikan yang menerima pesan jika 

menyampaikan pesan yang sama kepada orang baru lainnya, maka dia 

berubah menjadi komunikator. 

v. Efek atau pengaruh adalah perbedaan antara apa yang dipikirkan, 

dirasakan, dan dilakukan oleh penerima sebelum dan sesudah 

menerima pesan. Pengaruh ini bisa terjadi pada pengetahuan, sikap 

dan tingkah laku seseorang. Oleh karena itu pengaruh bisa juga 

diartikan perubahan atau penguatan keyakinan pada pengetahuan, 

sikap, dan tindakan seseorang sebagai akibat penerimaan pesan 

(Cangara, 2014). Efek dari komunikasi yaitu kognitif (pengetahuan), 

afektif (emosional), dan konatif atau behavioral (tingkah laku, yang 

membuat seseorang bertindak melakukan sesuatu). 

vi. Umpan balik. Ada yang beranggapan bahwa umpan balik sebenarnya 

adalah salah satu bentuk daripada pengaruh yang berasal dari 

penerima. Akan tetapi sebenarnya umpan balik bisa juga berasal dari 

unsur lain seperti pesan dan media, meski pesan belum sampai pada 

penerima. Misalnya sebuah konsep surat yang memerlukan 

perubahan sebelum dikirim, atau alat yang digunakan untuk 

menyampaikan pesan itu mengalami gangguan sebelum sampai ke 

tujuan. Hal-hal seperti itu menjadi tanggapan balik yang diterima oleh 
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sumber. Tanggapan balik atau umpan balik, jika dipandang dari 

efektivitas komunikasi dan akibat komunikasi pada penerima dapat 

bersifat negatif dan positif. Umpan balik negatif adalah umpan balik 

yang menunjukkan bahwa penerima pesan tidak dapat menerima 

dengan baik pesan yang diterimanya. Umpan balik negatif dapat 

dijadikan bahan pertimbangan bagi pengirim pesan untuk 

memperbaiki isi dan cara penyampaian pesan, atau membatalkan 

pesan sama sekali. Umpan balik positif, bila tanggapan penerima 

menunjukkan kesediaan untuk menerima dan mengerti pesan dengan 

baik serta memberi tanggapan sebagaimana diinginkan oleh pengirim 

(Hardjana, 2003). 

Gambar 1 diatas dapat diperkuat dengan definisi yang diajukan oleh Harold 

Laswell, pada tahun 1948. Menurutnya cara yang paling mudah mendefinisikan 

suatu tindakan komunikasi ialah dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan 

sebagai berikut; siapa? Mengatakan apa? Dengan saluran apa? Kepada siapa? 

Dengan akibat apa? (Nimmo, 1993).  

Berdasarkan paradigma Laswell, Effendy (1994) membedakan proses 

komunikasi menjadi 2 tahap, yaitu:  

i. Proses komunikasi secara primer, merupakan proses penyampaian 

pikiran dan atau perasaan seseorang kepada orang lain dengan 

menggunakan lambang sebagai media. Lambang sebagai media 

primer dalam proses komunikasi adalah pesan verbal (bahasa), dan 

pesan nonverbal. Komunikasi berlangsung apabila terjadi kesamaan 

makna dalam pesan yang diterima oleh komunikan. Prosesnya 

sebagai berikut, pertama komunikator menyandi (encode) pesan yang 

akan disampaikan kepada komunikan. Ini berarti komunikator 

memformulasikan pikiran atau perasaannya ke dalam lambang 

(bahasa) yang diperkirakan akan dimengerti oleh komunikan. 

Kemudian, komunikan menterjemahkan (decode) pesan dari 

komunikator. Ini berarti komunikan menafsirkan lambang yang 

mengandung perasaan dan pikiran komunikator. Menurut Wilbur 

Schramm, komunikasi akan berhasil apabila pesan yang disampaikan 

oleh komunikator cocok dengan kerangka acuan (frame of reference), 

yakni perpaduan pengalaman dan pengertian yang diperoleh 

komunikan. Kemudian Schramm juga menambahkan, bahwa 

komunikasi akan berjalan lancar apabila bidang pengalaman 

komunikator sama dengan dengan bidang pengalaman komunikan. 

Ketidaksamaan pemahamana komunikan dengan apa yang 

dimaksudkan oleh komunikator menentukan keberhasilan dan 

keberlanjutan proses komunikasi diantara keduanya. 
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ii. Proses komunikasi secara sekunder. Proses komunikasi secara 

sekunder adalah proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada 

oaring lain dengan menggunakan alat atau sarana sebagai media 

kedua setelah memakai lambang sebagai media pertama. Media 

merupakan alat atau sarana yang diciptakan untuk meneruskan pesan 

komunikasi. Pada akhirnya, sejalan dengan berkembangnya 

masyarakat beserta peradaban dan kebudayaannya, komunikasi 

bermedia (mediated communication) mengalami kemajuan pula 

dengan memadukan komunikasi berlambang bahasa dengan 

komunikasi berlambang gambar dan warna. Maka film, televisi dan 

video pun sebagai media yang mengandung bahasa, gambar, dan 

warna melanda masyarakat di Negara manapun. Pentingnya peranan 

media, surat kabar, radio, atau televisi, merupakan media yang efisien 

dalam mencapai komunikan dalam jumlah yang amat banyak. Akan 

tetapi, menurut para ahli komunikasi diakui bahwa keefektifan dan 

efisiensi komunikasi bermedia hanya dalam menyebarkan pesan-

pesan yang bersifat informatif. 

Dua tahap proses komunikasi ini dapat dilihat bahwa secara umum ada dua pelaku 

komunikasi dan ada lebih dari satu. Berdasarkan jumlah para aktor dalam proses 

komunikasi kita dapat mengklasifikasinya pada apa yang disebut sebagai bentuk 

komunikasi.  

Menurut Cangara (2014), para pakar komunikasi berbeda pendapat dalam 

menetapkan bentuk-bentuk komunikasi. Sebuah kelompok sarjana komunikasi 

Amerika membagi bentuk komunikasi kepada 5 macam tipe, yakni komunikasi 

antarpribadi (interpersonal communication), komunikasi kelompok kecil (small 

group communication), komunikasi organisasi (organisation communication), 

komunikasi massa (mass communication) dan komunikasi publik (public 

communication). Sedangkan menurut Effendy, bentuk-bentuk komunikasi 

dirangkum ke dalam 3 jenis, yaitu (Effendy, 1994): 

i. Komunikasi pribadi. Komunikasi pribadi terdiri dari 2 jenis, yaitu: 

pertama, komunikasi intrapribadi (intrapersonal communication). 

Komunikasi intrapribadi adalah komunikasi yang berlangsung dalam 

diri seseorang. Orang yang bersangkutan berperan sebagai 

komunikator maupun sebagai sebagai komunikan. Dia berbicara pada 

dirinya sendiri. Pola komunikasi dengan diri sendiri terjadi karena 

seseorang menginterpretasikan sebuah objek yang diamatinya dan 

memikirkannya kembali, sehingga terjadilah komunikasi dalam 

dirinya sendiri. Kedua, komunikasi antarpribadi (interpersonal 

communication), yaitu komunikasi yang berlangsung secara dialogis 

antara dua orang atau lebih. Karakteristik komunikasi antar pribadi 

yaitu: pertama dimulai dari diri sendiri. Kedua, sifatnya transaksional 
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karena berlangsung serempak. Ketiga, komunikasi yang dilakukan 

tidak hanya mencakup aspek-aspek isi pesan yang dipertukarkan, 

tetapi juga meliputi hubungan antar pribadi. Keempat, adanya 

kedekatan fisik antara pihak-pihak yang berkomunikasi. Kelima, 

adanya saling ketergantungan antara pihak-pihak yang 

berkomunikasi. Keenam, tidak dapat diubah maupun diulang. 

Maksudnya jika salah dalam pengucapan mungkin dapat minta maaf, 

tetapi itu bukan berarti menghapus apa yang telah diucapkan. 

ii. Komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok adalah komunikasi 

tatap muka yang dilakukan tiga atau lebih individu guna memperoleh 

maksud atau tujuan yang dikehendaki seperti berbagai informasi, 

pemeliharaan diri atau pemecahan masalah sehingga semua anggota 

dapat menumbuhkan karakteristik pribadi anggota lainnya dengan 

akurat (Sendjaja, 1994). 

iii. Komunikasi massa. Komunikasi massa merupakan sebuah proses 

penyampaian pesan melalui saluran-saluran media massa, seperti 

surat kabar, radio, televisi dan film yang dipertunjukkan di gedung-

gedung bioskop (Wiryanto, 2001). Oleh karena pesan yang 

disampaikan bersifat massal, maka karakteristik komunikasi massa 

adalah bersifat umum. Artinya, pesan yang disampaikan bersifat 

heterogen karena ditujukan untuk seluruh anggota masyarakat. 

Sementara jika dikategorikan berdasarkan bentuk pesan, komunikasi dibagi 

dalam 3 bentuk, yaitu; 1) Komunikasi tertulis adalah komunikasi yang 

disampaikan secara tertulis. Keuntungan komunikasi tertulis antara lain adalah 

bahwa komunikasi itu dapat dipersiapan terlebih dahulu dengan baik, dapat 

dibaca berulang-ulang, menurut prosedur tertentu, mengurangi biaya. 2) 

Komunikasi lisan, adalah komunikasi yang dilakukan secara lisan. Komunikasi 

ini dapat dilakukan secara langsung berhadapan atau tatap muka dan dapat pula 

melalui telepon. 3) Komunikasi non verbal, adalah komunikasi dengan 

menggunakan mimik, pantomim dan bahasa isyarat. Jika dikategorikan dalam 

bentuk arah komunikasi, dibagi dalam 2 bentuk, yaitu; 1) Komunikasi satu arah, 

adalah komunikasi yang bersifat koersif dapat berbentuk perintah, intruksi dan 

bersifat memaksa dengan menggunakan sanksi-sanksi. 2) Komunikasi dua arah 

atau lebih bersifat informatif dan persuasif dan memerlukan hasil (feedback). 

Untuk menilai keberhasilan dan kegagalan proses komunikasi, kita dapat 

menilainya dari faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat proses 

komunikasi. Menurut Effendy (2003), terdapat faktor pendukung, diantaranya:  

i. Kesesuaian pesan yang disampaikan sehingga minim terjadinya 

distorsi, yaitu pengalihan makna pesan yang pertama ke penerima 

selanjutnya.  
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ii. Adanya Feedback langsung. Hal ini akan dapat mempermudah proses 

komunikasi yang berlangsung karena mendapatkan respon yang cepat 

sehingga terjadi dialog yang matang. 

iii. Evaluasi pesan. Pada tahap ini seorang penerima dan pengirim pesan 

akan bersama-sama mengevaluasi dari hasil percakapan yang 

dilangsungkan. Oleh karena itu, jika evaluasi ini terjalin dengan 

sinkron maka akan menimbulkan kesamaan pemahaman dalam 

mengartikan pesan.  

iv. Media pengantar; yaitu sebagai bagian dari proses komunikasi yang 

sedang berlangsung. Dengan media, komunikasi akan dapat efektif 

jika terdapat media pengantar seperti surat kabar, televisi, telepon dan 

lain-lain. 

Sementara faktor-faktor penghambat komunikasi antara lain (Effendi, 2003): 

i. Hambatan Sosiologis; yaitu hambatan yang dapat mempengaruhi 

iklim sosial. Menurut salah seorang sosiolog Jerman, Ferdinand 

Tonnes, kehidupan manusia diklasifikasikan dalam dua jenis 

pergaulan yaitu Gemeinschaft dan Gesellschaft. Gemeinschaft adalah 

pergaulan hidup yang bersifat pribadi sedangkan Gesellschaft adalah 

cara pergaulan yang dinamis, rasional, dan bukan pribadi. Seperti 

pada pergaulan di kantor atau dalam organisasi.  

ii. Hambatan Psikologis; faktor psikologi sering kali menjadi hambatan 

dalam komunikasi. Hal ini disebabkan si komunikator sebelum 

melancarkan komunikasinya tidak mengkaji diri komunikasi. 

Komunikasi sulit untuk berhasil apabila komunikasi sedang sedih, 

bingung, marah, merasa kecewa, merasa iri hati dan kondisi 

psikologis lainnya. Dalam praktek berkomunikasi, kita akan 

mengalami berbagai macam hambatan-hambatan sehingga tujuan 

atau pesan dari maksud informasi yang di komunikasikan itu tidak 

dapat diterima degan baik oleh orang yang menerima informasi 

tersebut 

 

b. Politik 

Politik secara etimologi berasal dari bahasa Yunani Kuno, yaitu polis, yang 

berarti negara kota. Sementara politeia adalah segala sesuatu yang dianggap 

identik dengan negara, polites artinya warga negara, politikos artinya 

kewarganegaraan, litikos berarti ahli negara, politeke techne atau politika 

bermakna kemahiran berpolitik, dan politieke episteme bermakna ilmu politik 

(Efriza, 2015). Dari penjelasan etimologis ini dapat disimpulkan bahwa politik 

sebagai sesuatu yang berhubungan antara warga negara pada suatu negara, maka 

politik hakikatnya adalah seni dan ilmu memerintah (Rudy, 2003). Plato dan 

Aristoteles menganggap politik sebagai usaha untuk mencapai masyarakat politik 
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yang terbaik, dimana manusia akan hidup bahagia karena memiliki peluang 

mengembangkan bakat, hidup dengan rasa kemasyarakatan yang akrab, dan hidup 

dalam suasana moralitas yang tinggi (Efriza, 2015). 

Defenisi 2 filosof ini pada akhirnya dikembangkan dalam pemaknaan 

politik sebagai sebuah upaya untuk mencapai masyarakat yang baik, dengan 

pemanfaatan kekuasaan, kebijakan, dan alokasi nilai. Sehingga politik sendiri 

meliputi “pengaturan” kekuasaan dalam kehidupan bernegara dengan segala 

aktivitasnya agar aspirasi masyarakat dapat diwujudkan dalam ketenutan hukum 

yang jelas, yang meliputi unsur-unsur dan penerapannya sebagai berikut (Ibrahim, 

2009): 

i. Unsur-unsurnya adalah negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, 

kebijakan dan pembagian/alokasi kekuasaan/kewenangan dan 

tercakup juga hubungan dengan negara lain. 

ii. Dalam penerapannya mencakup: 

1) Apa saja nilai-nilai/keinginan/aspirasi rakyat yang perlu 

diwujudkan? Model sistem politiknya seperti apa?. 

2) Bagaimana upaya pemerintahan dan lembaga politik lainnya 

diakui keberadaannya secara sah? 

3) Apa saja kewajiban setiap hak dalam mengatur kekuasaan 

sesuai dengan model sistem politik yang dianut?. 

4) Bagaimana mengantur hubungan dengan bangsa-bangsa/negara 

lain?. 

Sementara kegiatan politik yang menjadi objek kajian dalam ilmu politik adalah 

(Efriza, 2015): 

i. Negara. Pembahasan tentang tujuan dibentuknya negara, institusi 

yang menjadi pemegang tugas perwujudan tujuan negara, tugas, 

bentuk, susunan lembaga negara, hubungan lembaga negara dengan 

warga negara, serta aturan yang dibuat tentang kehidupan bernegara.  

ii. Kekuasaan. Pembahasan tentang upaya merebut kekuasaan baik 

melalui pemilu, penunjukkan, pengangkatan, maupun kudeta. 

Menggunakan kekuasaan demi tujuan negara, dalam menjalankan 

sistem politik, sistem pemerintahan. Mempertahankan kekuasaan, 

dengan cara menggunakan kekuasaan sebaik mungkin sesuai tujuan 

sehingga tidak diganti, atau dengan menggunakan kekuatan fisik, 

paksaan, intimidasi, maupun ancaman. 

iii. Proses pengambilan keputusan. Pembahasan berkisar bagaimana cara 

keputusan yang berkaitan dengan upaya perwujudan tujuan negara 

dibuat, mulai dari menampung aspirasi rakyat, memprosesnya 

melalui pembahasan bersama hingga implementasi hasil pembahasan. 

iv. Kebijakan umum. Pembahasannya mengenai proses implementasi 

kebijakan umum mulai dari proses pembuatan, kesesuaian 
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implementasinya dengan hukum, hasil yang diraih disesuaikan 

dengan tujuan negara. 

v. Pembagian atau alokasi nilai. Pembahasannya tentang proses 

pembagian hasil implementasi kebijakan, berupa kesejahteraan, 

keamanan, keselamatan, perlindungan, keadilan, dan kesetaraan. 

Ketimpangan pembagian atau alokasi akan menyebabkan konflik. 

vi. Kelembagaan masyarakat. Pembahasannya tentang organisasi 

kemasyarakatan dan berbagai pengaruhnya dalam mewujudkan 

kepentingan masyarakat maupun mempengaruhi proses pembuatan, 

implementasi, maupun pembagian hasil kebijakan umum. 

vii. Konflik dan konsensus. Ketidakadilan, ketimpangan, diskriminasi, 

atau penyimpangan dari tujuan negara atau tujuan sistem politik akan 

menciptakan konflik dan konsensus sebagai penyelesaiannya. 

Seluruh kegiatan politik ini dapat dilihat bentuk kegiatannya dalam ruang 

lingkup: 

i. Lembaga politik: UUD, pemerintahan nasional, pemerintahan daerah 

dan lokal, fungsi ekonomi dan sosial pemerintahan, dan perbandingan 

lembaga-lembaga politik. 

ii. Parpol dan golongan: Parpol, golongan-golongan, asosiasi-asosiasi, 

partisipasi warga negara, dan pendapat umum. 

iii. Hubungan internasional: politik internasional, organisasi dan 

administrasi internasional, serta hukum internasional. 

iv. Pembangunan politik: pembangunan di bidang sosial dan ekonomi 

serta peranan lembaga-lembaga dan asosiasi/organisasi dalam 

pembangunan. 

Berdasarkan konteks kegiatan politik dan ruang lingkup politik diatas, kita dapat 

mengidentifikasi pada bagian mana sajakah proses komunikasi itu dapat terwujud 

sehingga disebut sebagai komunikasi politik. 

i. Negara. 

1) Lembaga pemerintahan sebagai penyelenggara negara, 

menampung aspirasi rakyat untuk diwujudkan sebagai tujuan 

bernegara. Rakyat mengkomunikasikan apa saja yang menjadi 

kehendak mereka yang berisikan kepentingan, kebutuhan atau 

masalah yang dialami yang harus diwujudkan dan diselesaikan 

oleh pemerintah. Proses komunikasi dilakukan melalui 

pemanfaatan organisasi masyarakat, Parpol, media massa atau 

langsung kepada lembaga pemerintahan.  

2) Pemerintah berkewajiban memproses kehendak rakyat melalui 

proses pembahasan di badan-badan atau lembaga pemerintahan 
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sesuai tugas dan fungsinya masing-masing. Dalam proses 

pembahasan ini semua pihak yang terlibat mengemukakan 

pendapatnya masing hingga menemui kesepakatan atau 

keputusan mayoritas. Masyarakat mampu mempengaruhi 

melalui proses komunikasi di media massa, demonstrasi, atau 

melakukan lobi kepada pihak atau lembaga yang berwenang 

membuat keputusan tersebut. 

3) Pemerintah melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai 

hasil keputusan yang dibuat kepada masyarakat. Proses 

sosialisasi ini bisa menggunakan media massa, atau melalui 

pemanfaatan struktur pemerintahan hingga ke tingkat terendah. 

Agar masyarakat memahami bentuk kebijakan yang akan 

dilaksanakan, anggaran, pelaku, serta hasil yang ingin diraih. 

Dengan harapan masyarakat mendukung implementasinya. 

4) Proses implementasi kebijakan oleh pemerintah akan direspon 

oleh masyarakat berupa mengkomunikasikan dukungan agar 

kebijakan itu dilanjutkan atau ditingkatkan, atau melalui 

kritikan agar kebijakan itu diubah atau dibatalkan karena tidak 

memenuhi apa yang dikehendaki rakyat. 

5) Untuk mengisi jabatan di lembaga pemerintah dilakukan 

melalui pemilu, kudeta, penunjukkan, maupun pengangkatan. 

Seluruh proses ini berkaitan dengan proses komunikasi yang 

bertujuan melahirkan simpati dari masyarakat, opini publik 

yang positif, lahirnya citra yang positif, persuasi, koersi yang 

melahirkan ketataan dari masyarakat, maupun kecintaan 

sehingga masyarakat mendukung terpilihnya, atau melahirkan 

legitimasi atas pemimpin lembaga pemerintahan.  

ii. Kekuasaan. 

1) Dalam proses yang dilaksanakan oleh pemerintah terdapat 

kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah berupa pengaruh 

maupun penggunaan sifat negara yang memaksa dalam bentuk 

perintah yang didasarkan pada aturan hukum. 

2) Masyarakat memiliki pengaruh pada pemerintah melalui proses 

komunikasi aspirasi masyarakat yang harus diwujudkan oleh 

pemerintah.  

3) Diantara masyarakat terdapat kekuasaan yang dibentuk dan 

memiliki legitimasi selain kewenangan negara, baik itu 
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kekuasaan tradisi, kharismatik, maupun organisasi masyarakat. 

Kekuasaan yang ada dalam masyarakat terbangun dari 

hubungan relasi antar masyarakat itu sendiri. Sehingga terjadi 

proses komunikasi diantara masyarakat baik itu untuk 

mewujudkan tujuan umum mereka atau mempengaruhi proses 

pembuatan dan implementasi kebijakan oleh pemerintah. 

iii. Kebijakan umum 

1) Pemerintah melakukan pengumpulan aspirasi rakyat untuk 

diwujudkan dalam bentuk kebijakan umum. 

2) Pemerintah melakukan sosialisasi kebijakan kepada 

masyarakat. 

iv. Parpol dan organisasi sosial 

1) Parpol melakukan pengumpulan aspirasi masyarakat, 

sosialisasi dan pendidikan politik, memobilisasi massa untuk 

berpartisipasi aktif dalam pemilu melalui kampanye dan 

promosi kadernya maupun kebijakan alternatif yang 

ditawarkan. 

2) Parpol mengkomunikasikan hasil pengumpulan aspirasi politik 

masyarakat kepada pemerintah. 

3) Parpol melakukan komunikasi politik untuk mempengaruhi 

pembuatan kebijakan politik. 

4) Organisasi sosial melakukan sosialisasi, pemberdayaan, dan 

pendidikan politik bagi masyarakat baik untuk melakukan 

perubahan sosial maupun untuk mempengaruhi kebijakan 

pemerintah. 

Alur komunikasi yang dijelaskan diatas merupakan alur komunikasi yang terjadi 

pada negara yang menerapkan prinsip-prinsip demokrasi. Sementara pada negara 

yang menerapkan prinsip-prinsip otoritarian maupun totalitarian, pola 

komunikasi berlangsung satu arah dari pemerintah kepada masyarakat. Dalam 

bentuk perintah, doktrin, maupun ancaman.  

 

4. Rangkuman 

a. Komunikasi merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan oleh manusia 

untuk menyampaikan ide, gagasan, atau informasi kepada orang lain 

dengan menggunakan media sebagai saluran penyampaian. Harapan dari 

kegiatan komunikasi adalah tercipta dampak bagi pihak yang menerima, 

baik berupa pengetahuan, emosional, dan perilaku. 
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b. Komunikasi dilakukan dalam bentuk intrapribadi, antarpribadi, komunikasi 

organisasi dan komunikasi massa. Hakikatnya komunikasi dipengaruhi oleh 

berbagai lingkungan atau situasi dimana proses komunikasi itu terjadi. 

c. Politik adalah segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah, warga negara, 

organisasi sosial, dalam mewujudkan tujuan negara.  

d. Upaya-upaya politik itu terwujud dalam bentuk kekuasaan, administrasi, 

peran Parpol dan organisasi sosial, serta hubungan antar bangsa. Dalam 

keseluruhan proses politik tersebut ada peran komunikasi. Baik dalam 

bentuk penyamaan tujuan, kepentingan, maupun upaya mempengaruhi 

lahirnya kebijakan politik yang sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan 

aktor politiknya. Upaya-upaya politik tersebut disebut sebagai bentuk 

agregasi (pengumpulan aspirasi politik), artikulasi (penyampaian aspirasi 

politik) sosialisasi, dan implementasi kebijakan politik. 

 

5. Latihan dan atau Lembar Kerja Praktek 

a. Latihan  

Setiap mahasiswa memberikan respon terkait definisi komunikasi dan 

politik sebagai sebuah kegiatan manusia dan disiplin ilmu. 

 

b. Lembar Kerja Praktik  

Dalam lembar kerja praktek ini mahasiswa menyebutkan definisi yang 

disebutkan para ahli yang berkaitan dengan komunikasi dan politik. 

 

No Nama Tokoh Pokok Pikirannya 

1   

2   

3   

 

6. Evaluasi Pembelajaran 

Mahasiswa memberikan tanggapan reflektif atas defenisi komunikasi dan 

politik sebagai kegiatan manusia.  

 

7. Umpan Balik 
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Kegiatan Pembelajaran 2  

1. Judul Kegiatan Pembelajaran: Komunikasi Politik 

2. Kemampuan Akhir (KA) dan Sub Kemampuan Akhir  

Mahasiswa mampu menjelaskan definisi komunikasi politik sebagai bentuk 

kegiatan dalam politik. 

 

3. Uraian, Contoh dan Ilustrasi  

Kita sering mendengar ada yang mengatakan komunikasi politik dan politik 

komunikasi, makna dari 2 kalimat ini tentu berbeda. “Politik Komunikasi” 

maksudnya mengkaji komunikasi dari aspek politiknya, contohnya setiap 

peristiwa komunikasi yang bermuatan politik terjadi seperti pertemuan non 

formal antara petinggi Parpol, forum-forum di sidang-sidang komisi di DPR, 

shilahturahmi politik Partai Golkar, kunjungan PKS (partai oposisi) ke Istana 

Presiden lalu menyebut partainya sebagai oposisi yang loyal, pidato tokoh politik, 

politisasi media, seperti juga peristiwa adanya sidang Mahkamah Kehormatan 

Dewan (MKD) bersamaan pertemuan Presiden Jokowi dengan para pelawak di 

Istana yang bisa jadi sebuah pesan yang bermuatan politik untuk disampaikan 

kepada khalayak untuk mempengaruhi opini publik, dan berbagai peristiwa 

lainnya. Sedangkan Komunikasi politik bisa dikatakan berbeda dengan politik 

komunikasi, penempatan kata yang dipindahkan akan bermakna sangat berbeda 

cara memahaminya. Kalau komunikasi politik artinya adalah politik sebagai 

pesanpesan komunikasi, yaitu bagaimana politik yang berkaitan dengan 

pengaruh, kekuasaan, kewenangan, nilai, ideologi, kebijakan umum, distribusi 

kekuasaan menjadi pesan yang disampaikan secara sirkular dari pengirim 

(komunikator politik) kepada penerima (komunikan), audience atau khayalak 

politik. 

Hakikatnya kedua konsep ini saling mempengaruhi satu sama lain. Politik 

mempengaruhi komunikasi bisa dilihat dari berbagai kegiatan politik seperti pada 

saat pemilu, terdapat pengaturan yang mewajibkan media massa 

mempublikasikan Parpol maupun kandidat dalam pemilu secara setara dan netral. 

Sedangkan komunikasi mempengaruhi politik dapat dilihat dari berbagai aksi 

protes, demonstrasi, yang kemudian diberitakan secara massif oleh media massa 

sehingga mempengaruhi opini publik dan memaksa pemerintah mengubah atau 

melahirkan kebijakan politik tertentu. Mendefinisikan komunikasi politik tidak 

dilakukan dengan sekedar menggabungkan definisi dari komunikasi dan politik. 

Namun komunikasi politik memiliki arti atau definisi yang berdiri sendiri. 
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beberapa definisi yang dapat ditermukan tentang komunikasi politik dapat dilihat 

pada penjelasan dibawah ini: 

a. Komunikasi politik adalah komunikasi yang melibatkan pesan-pesan politik 

dan aktor-aktor politik, atau berkaitan dengan kekuasaan, pemerintah, dan 

kebijakan pemerintah (Wahid, 2016).  

b. Rush dan Althoff (1997) mendefinisikan komunikasi politik sebagai proses 

dimana informasi politik yang relevan diteruskan dari satu bagian sistem 

politik kepada bagian lainnya serta diantara sistem sosial dan sistem politik.  

c. Gabriel Almond mendefinisikan komunikasi politik suatu fungsi yang 

selalu ada dalam setiap sistem politik, berkaitan dengan keterkaitan 

mengenai isu-isu politik, pembuatan peraturan politik, aturan aplikasi, dan 

aturan-aturan lainnya yang melibatkan proses serta tindakan komunikasn 

(Shulhan, 2013). 

d. McNair mendefinisikan Komunikasi politik murni membicarakan tentang 

alokasi sumber daya publik yang memiliki nilai, apakah itu nilai kekuasaan 

atau nilai ekonomi, petugas yang memiliki kewenangan untuk memberi 

kekuasaan dan keputusan dalam pembuatan UUatau aturan, apakah itu 

legislatif atau eksekutif, serta sanksi-sanksi apakah itu dalam bentuk hadiah 

atau denda (Cangara, 2009).  

e. Dan Nimmo: komunikasi politik adalah cara seseorang bertukar simbol, 

kata-kata yang dituliskan dan diucapkan, gambar, gerakan, sikap tubuh, 

perangai dan pakaian (Nimmo, 2000).  

f. Onong Uchjana Effendy: Komunikasi politik merupakan suatu aktivitas 

pertukaran pesan yang dilakukan seseorang, kelompok orang, atau suatu 

lembaga dalam upaya memperoleh kewenangan untuk membela rakyat, 

baik dalam fungsi sebagai pelaksana pemerintahan maupun sebagai anggota 

sebuah struktur sosial masyarakat, dan dapat mempengaruhi suatu 

kebijakan sistem kekuasaan atau pemerintah dalam berbagai komponen 

(Effendy, 1989). 

Dapat dilihat bahwa berbagai definisi diatas dapat dipakai oleh mahasiswa untuk 

memahami komunikasi politik secara komprehensif. Hakikatnya proses 

mengidentifikasi bentuk-bentuk komunikasi yang dapat dikategorikan sebagai 

komunikasi politik itu adalah jika semakin jelas sebuah pesan komunikasi 

berkaitan dengan politik hingga memberikan dampak terhadap politik maka 

semakin signifikan pula komunikasi tersebut dinilai sebagai komunikasi politik. 

McNair memberi batasan atau definisi komunikasi politik antara lain 

(Wahid, 2016): 

a. Semua bentuk komunikasi yang digunakan politikus dan aktor politik untuk 

mencapai tujuannya yang telah ditetapkan. 

b. Komunikasi yang disampaikan oleh aktor atau pelaku politik non politikus 

seperti pemilih dalam pemilu dan kolumnis politik di media massa. 
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c. Komunikasi mengenai para aktor atau pelaku politik dan aktivitasnya 

seperti pada berita, editorial, dan bentuk lainnya dari media politik. 

Sementara objek yang dikaji dalam kegiatan komunikasi politik dapat dilihat dari 

kegiatan yang dilakukan dalam i) Organisasi Politik; Parpol, organisasi publik, 

kelompok penekan, organisasi teroris, dan pemerintah. 2) Media dan 3) 

Masyarakat. 

Melvin L. Defleur merumuskan 3 faktor yang berpengaruh dalam proses 

komunikasi politik (Muhtadi, 2008): 

a. Lingkungan fisik, yakni lingkungan tempat komunikasi itu berlangsung 

dengan menekankan pada aspek what dan how pesan-pesan komunikasi itu 

disampaikan. 

b.  Situasi sosiokultural, yakni komunikasi merupakan bagian dari situasi 

sosial yang didalamnya terkandung makna kultural tertentu sekaligus 

menjadi identitas para pelaku yang terlibat di dalamnya. 

c. Hubungan sosial, yakni status hubungan antar pelaku komunikasi sangat 

berpengaruh, baik terhadap isi pesan itu sendiri maupun terhadap proses 

bagaimana pesan-pesan itu dikirim dan diterima. 

Sementara saluran yang dipakai dalam komunikasi politik diantaranya melalui 

(Wahid, 2016): 

a. Komunikasi massa – paling banyak menggunakan media massa, maupun 

media internet. 

b. Komunikasi interpersonal. 

c. Komunikasi organisasi 

Dari berbagai penjelasan tentang definisi, faktor yang mempengaruhi, serta 

bentuk komunikasi politik, dapat dilihat bahwa komunikasi politik sangat penting 

dalam menjembatani transformasi ide, kepentingan, dan tujuan politik. Baik itu 

untuk mempengaruhi, membentuk pendapat atau opini, hingga mengubah 

perilaku politik dapat dilakukan melalui proses komunikasi politik.  

Bagi negara demokrasi kebebasan berbicara dan kebebasan pers atau media 

massa merupakan salah bahasan penting yang wajib ada. Sebab dengan 

keberadaannya dapat menunjang terjadinya kontrol atas kekuasaan yang dimiliki 

oleh pemerintah maupun elit politik, sehingga kekuasaan dan kewenangan yang 

dimiliki tidak dapat disalahgunakan. Bahkan Almond dan Powell menempatkan 

komunikasi politik sebagai salah satu fungsi politik, bersama-sama dengan fungsi 

artikulasi, agregasi, sosialisasi, dan rekrutmen yang terdapat dalam suatu sistem 

politik (Wahid, 2016). Sumarno dan Didi Suhandi (1993) mengajukan pendapat 

bahwa komunikasi politik merupakan sebuah proses, prosedur, dan kegiatan yang 

membentuk sikap dan perilaku politik yang terintegrasi dalam sistem politik itu 

sendiri. dalam ungkapan yang lebih terbuka, komunikasi politik menyangkut hal-
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hal sebagai berikut: 

a. Disampaikan oleh komunikator politik. 

b. Pesannya berbobot politik yang menyangkut kekuasaan dan negara. 

c. Terintegrasi dalam sistem politik. 

Dalam proses komunikasi politik terjadi perdebatan kepentingan, perdebatan 

memperebutkan kekuasaan, dan tujuan masing-masing pihak yang secara esensi 

untuk mengelola sumber daya manusia serta lingkungan mereka.  

Menurut Ardial Metode komunikasi yang dapat diaplikasikan dalam 

komunikasi politik adalah (Ardial, 2010):  

a. 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. 

b. 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. 

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 

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. 

d. Koersif. Metode koersif 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 pelaksanaannya didukung oleh kekuatan 

tangguh. Menyusun penyataan umum yang bersifat koersif tidaklah seluwes 

penyataan umum yang lain, dan karena memang ada kekuatan yang 
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mendukungnya, tentu efeknya akan lebih besar 

Sehingga dapat diidentifikasi bahwa aktivitas dan unsur-unsur komunikasi politik 

antara lain: 

a. Peran media massa dan media baru berbasis internet. 

b. Komunikator politik dengan segala agenda dan teknik komunikasi yang 

digunakan. 

c. Pesan politik itu sendiri sebab akan melahirkan opini dan upaya pencapaian 

tujuan politik. 

d. Khalayak komunikasi politik, atau penerima pesan politik. 

e. Efek komunikasi politik, yaitu dampak yang ditimbulkan oleh pesan politik 

pada khalayak. 

Sementara bentuk atau kegiatan komunikasi politik yang dapat terwujud dalam 

kelahiran kebijakan, kesamaan kepentingan dan tujuan, hingga tercapainya tujuan 

dan kepentingan itu sendiri. Adapun bentuk komunikasi politik yang dilakukan 

oleh para politikus antara lain: 

a. Retorika politik – seni berpidato dalam konteks politik. 

b. Agitasi politik – hasutan/persuasi 

c. Propaganda 

d. Public relations politik – menciptakan citra dan menjalin hubungan. 

e. Lobi politik 

f. Kampanye politik 

g. Pemasaran politik 

h. Branding dan promosi politik 

i. Penelitian politik 

Sebagian dari bentuk-bentuk komunikasi politik ini akan dibahas secara tersendiri 

pada modul-modul berikutnya. Alasan sebagian, adalah karena pengaruh yang 

ditimbulkan, tanpa mengesampingkan bentuk yang lain tidak penting atau tidak 

diperlukan. 

Tujuan komunikasi politik sangat terkait dengan pesan politik yang 

disampaikan komunikator politik. Sesuai dengan tujuan komunikasi, maka tujuan 

komunikasi politik itu adakalanya sekadar penyampaian informasi politik, 

pembentukan citra politik, pembentukan public opinion (pendapat umum) dan 

bisa pula untuk melawan pendapat atau tuduhan lawan politik. Selanjutnya 

komunikasi politik bertujuan menarik simpatik khalayak dalam rangka 

meningkatkan partisipasi politik saat menjelang pemilihan umum atau pemilihan 

kepala daerah (Ardial, 2010).  

 

 



41 

 

Beberapa tujuan komunikasi politik antara lain (Arifin, 2006): 

a. Membangun Citra Politik. Salah satu tujuan komunikasi politik adalah 

membangun citra politik yang baik bagi khalayak. Citra politik itu 

terbangun atau terbentuk berdasarkan informasi yang kita terima, baik 

langsung maupun melalui media politik, termasuk media massa yang 

bekerja untuk menyampaikan pesan politik yang umum dan aktual.  

b. Membentuk dan Membina Pendapat Umum Pembentukan pendapat umum 

dalam komunikasi politik, sangat ditentukan oleh peranan media politik 

terutama media massa. Memang pers, radio, film dan televisi, selain 

memiliki fungsi memberi informasi, mendidik, menghubungkan dan 

menghibur, juga terutama membentuk citra politik dan pendapat umum 

yang merupakan dimensi penting dalam kehidupan politik. Setiap sistem 

politik mengembangkan jaringan komunikasi politiknya sendiri, dan 

mengakui pentingnya sumber-sumber khusus; sedang saluran-saluran dan 

para pendengar akan berbeda menurut jenis media yang digunakan. 

Masyarakat primitif yang dicirikan dengan tingkatan melek-huruf yang 

rendah dan tidak memiliki keahlian teknis dan sarana untuk 

mengembangkan media massa modern, maka barang cetakan dan siaran 

radio merupakan sarana utama, dengan mana informasi politik disampaikan 

kepada setiap sistem politik. Bersamaan dengan itu, saluran komunikasi 

lainnya adalah sangat penting, dan jelas sering lebih politis sifatnya. 

Kelompok kepentingan dan partai-Parpol, meskipun berbeda dari sistem 

yang satu dengan yang lain sangat vital sekali bagi proses komunikasi, 

karena menyajikan saluran yang dapat mengadakan kontak antara para 

pejabat politik dan pejabat-pejabat administratif, serta rakyat pada 

umumnya. Keanggotaan organisasi politik dan quasi politik dapat 

melibatkan seseorang dalam komunikasi politik yang hanya bersifat 

sementara; akan tetapi para partisipan yang ikut terlibat dalam komunikasi 

menjadi lebih akrab, di mana informasi diteruskan secara vertikal dari para 

pemegang posisi yang lebih tinggi dalam suatu hierarkhi partisipasi, dan 

diteruskan secara horisontal antara para anggota aktivis pada tingkatan yang 

sama, baik sebagai anggota suatu organisasi yang sama, maupun antara 

sesama organisasi. Dibandingkan dengan media massa yang dapat dianggap 

sebagai sarana umum dari komunikasi politik, maka kelompok kepentingan 

dan partai-Parpol itu lebih khusus dan lebih sering terlibat dalam proses 

komunikasi (Althoff M. R., 2008). Pendapat umum sebagai kekuatan politik 

tidak hanya mampu mendukung suatu pemerintahan atau kekuasaan, 

melainkan juga memiliki kekuatan untuk menggulingkannya. Seperti apa 

yang dialami oleh Soekarno, Soeharto dan Abd. Rahman Wahid, baik 

melalui cara yang konstitusional (melalui parlemen), maupun melalui 

pergolakan- pergolakan atau aksi-aksi massa, atau kedua-keduanya (aksi 

massa dan parlemen). Sehingga pendapat umum harus dapat dibentuk, 

dipelihara, dibina dengan baik oleh semua kekuatan politik, melalui 
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komunikasi politik yang intensif, persuasif ataupun informatif, edukatif dan 

koersif (Arifin, 2006).  

c. Mendorong Partisipasi Politik Partisipasi politik sebagai tujuan komunikasi 

politik dimaksudkan agar individu-individu berperan serta dalam kegiatan 

politik (partisipasi politik). Sehingga salah satu bentuk partisipasi politik 

yang penting adalah ketika seseorang (khalayak) mau memberikan suaranya 

untuk seorang politikus maupun Parpol tertentu dalam pemilihan umum. 

 

4. Rangkuman 

Komunikasi politik dipandang secara beragam oleh para ahli, sebagian 

mendefenisikannya sebagai bagian tak terpisah dari politik itu sendiri karena 

dalam politik terjadi proses transaksional kepentingan dan tujuan yang ingin 

diraih. Komunikasi politik juga dimaknai sebagai bentuk kegiatan, proses, dan 

prosedur yang melekat pada seluruh kegiatan sistem politik mulai dari pembuatan 

kebijakan, perebutan dan mempertahankan kekuasaan, dan mempengaruhi 

kebijakan politik. Selain itu dalam negara demokrasi kegiatan komunikasi politik 

merupakan salah satu syarat yang diwajibkan dengan adanya implementasi 

kebebasan pers, dan kebebasan berbicara oleh seluruh aktor politik maupun 

masyarakat umum. Sehingga pada akhirnya kita dapat mengidentifikasi apa saja 

bentuk dan kegiatan komunikasi politik yang akan diperdalam pada modul-modul 

selanjutnya sebagai bagian dari pendalaman materi komunikasi politik. 

 

5. Latihan dan atau Lembar Kerja Praktek 

a. Latihan  

i. Setiap mahasiswa dipersilahkan mengakses media massa, dan 

mengidentifikasi kategori komunikasi yang terjadi di lingkungan 

sosialnya contoh bentuk komunikasi politik. 

ii. Hasil dari akses media massa dan identifikasi didiskusikan bersama 

dalam kelas dengan indikator siapa yang menjadi komunikator, 

tujuannya serta dampaknya apa. 

 

b. Lembar Kerja Praktik  

Tidak ada 
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6. Evaluasi Pembelajaran 

a. Mahasiswa memberikan tanggapan pada setiap contoh yang dikemukakan 

oleh sesama mahasiswa dalam diskusi kelas. 

b. Kejelasan tanggapan dan kemampuan mendiskusikannya yang didasarkan 

pada konsep dan materi pembelajaran menjadi indikator penilaian. 

 

7. Umpan Balik 

 

 

C. Penutup  

1. Rangkuman  

Komunikasi sebagai bentuk alamiah yang dimiliki oleh manusia sejak 

manusia hidup, telah menjadi disiplin ilmu dan kegiatan yang dileburkan ke 

dalam berbagai disiplin ilmu lainnya. Seperti sosiologi komunikasi yang 

membahas pengaruh budaya dalam penggunaan simbol dan makna maupun 

bahasa komunikasi, maupun sejarah komunikasi yang mengkaji perkembangan 

bentuk, media dan proses komunikasi, maupun psikologi komunikasi yang 

mengkaji sifat-sifat psikologis dalam komunikasi yang dilakukan manusia. 

Sehingga komunikasi dalam konteks kegiatan politik atau yang terjadi dalam 

sistem politik merupakan salah satu bahan kajian tersendiri yang dapat dibahas 

oleh mahasiswa politik untuk memahami kegiatan politik secara menyeluruh 

hingga ke tahapan wacana, maupun tata komunikasi dalam kegiatan politik. 

Sebab penggunaan bentuk komunikasi menentukan tujuan yang ingin diraih 

dalam politik. 

 

2. Daftar Istilah  

Istilah Arti 

Agitasi  Hasutan  

Persuasi  Ajakan  

Verbal  Kata-kata 

Non verbal Simbol, atau tanda 

Oposisi  Lawan  

Editorial  Sebuah artikel pokok atau rubrik dalam surat kabar yang 

berisi pandangan redaksi terhadap kejadian yang sedang 

hangat dibicarakan oleh publik pada saat surat kabar 

diterbitkan. 



44 

 

Kolumnis  Jurnalis yang menulis untuk publikasi dalam suatu seri, dan 

membuat suatu artikel yang sering kali memberikan 

komentar atau pendapat. 
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MODUL 2 

KOMUNIKATOR POLITIK 

 

A. Pendahuluan 

1. Deskripsi Singkat  

 Komunikator politik merupakan aktor utama dalam proses komunikasi 

politik. komunikator politik bisa merupakan individu atau organisasi (institusi 

pemerintahan atau organisasi sosial) yang akan berperan sebagai sumber pesan 

politik dan juga pihak yang memiliki tujuan politik yang ingin diraih.  

 

2. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) 

Capaian pembelajaran dari Modul 2 ini adalah: 

a. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan konsep-konsep dalam 

komunikasi politik 

b. Mahasiswa mampu memahami mengetahui model-model komunikasi 

politik 

c. Mahasiswa mampu memahami dam merumuskan kembali teori-teori 

komunikasi dan sosial yang terkait dengan fenomena model komunikasi 

 

3. Kemampuan Akhir 

Kemampuan akhir yang akan dimiliki oleh mahasiswa setelah mempelajari 

Modul 1 ini adalah: Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan kategori dan 

tujuan komunikator dalam komunikasi politik. 

 

4. Prasyarat Kompetensi (Tidak ada) 

 

5. Kegunaan Modul 2 

Kegunaan atau manfaat dari Modul adalah membantu mahasiswa 

memahami siapa saja dan bentuk komunikasi politik yang digunakan para aktor 

politik sesuai dengan tujuan politik yang ingin diraih. 

 

6. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok 

Materi pokok pembelajaran dalam Modul: 

a. Komunikator politik utama 

b. Komunikator dan kepemimpinan politik 
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B. Kegiatan Pembelajaran 

Kegiatan Pembelajaran  

1. Judul Kegiatan Pembelajaran: Komunikator Politik 

2. Kemampuan Akhir (KA) dan Sub Kemampuan Akhir  

Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan siapa saja dan bentuk 

komunikasi politik yang digunakan para aktor politik sesuai dengan tujuan politik 

yang ingin diraih. Mahasiswa juga akan mampu memahami kaitan komunikator 

politik dengan peran kepemimpinan politik. 

 

3. Uraian, Contoh dan Ilustrasi  

Sosiolog J.D Halloran mengemukakan kritikan terbesarnya kepada para ahli 

komunikasi yang dianggapnya terlalu berfokus pada pembahasan tentang dampak 

yang ditimbulkan oleh komunikasi. Mereka mengabaikan peran komunikator 

politik. Padahal komunikator politik adalah komunikator massa yang menduduki 

posisi penting yang peka di dalam jaringan sosial, menanggapi berbagai tekanan 

dengan menolak dan memilih informasi yang semuanya terjadi di dalam sistem 

sosial yang bersangkutan (Halmos, 1969). Para komunikator politik berperan 

penting dalam pembentukkan opini publik. Salah satu teori terkemuka tentang ini 

dikemukakan oleh Karl Poper, yang mengungkapkan teori opini publik yang 

dibangun di sekita komunikator politik, yaitu teori pelopor mengenai opini publik. 

Dalam teori ini pemimpin politik menciptakan opini publik karena mereka 

berhasil membuat beberapa gagasan yang mula-mula ditolak, dipertimbangkan 

dan akhirnya diterima (Nimmo, 1993).  

Leonard W. Doob menyarankan jenis-jenis sifat yang perlu diketahui 

tentang komunikator politik yaitu (Nimmo, 1993): 

a. Bahwa mereka sebagai dirinya sendiri yaitu seorang individu. 

b. Sikap mereka terhadap khalayak. 

c. Martabat yang diberikannya sebagai manusia dapat mempengaruhi 

komunikasi yang dihasilkannya, jadi jika khalayaknya dianggap tolol maka 

komunikator politik akan menurunkan nada pesan politiknya sama 

rendahnya. 

d. Komunikator memiliki kemampuan-kemampuan tertentu yang dapat 

dikonseptualkan sesuai dengan kemampuan akalnya. 

e. Pengalamannya sebagai komunikator dengan khalayak yang serupa atau 

yang tak serupa, dan peran yang dimainkan di dalam kepribadiannya oleh 

motif untuk berkomunikasi.  

 



48 

 

Memang kita tidak mampu mengidentifikasi seluruh sifat yang dimiliki oleh 

komunikator politik ini. Namun kita dapat memulainya dengan menetapkan 3 

kategori komunikator politik, yaitu (Nimmo, 1993). 

a. Politikus Sebagai Komunikator Politik. Orang yang bercita-cita untuk 

dan atau memegang jabatan pemerintah harus dan memang berkomunikasi 

tentang politik. Mereka ini disebut sebagai politikus, tak peduli apakah 

mereka dipiliha, ditunjuk, atau pejabat karir, baik itu di eksekutif, legislatif 

atau yudikatif. Ada 2 jenis politikus yaitu politik ideolog dan politikus 

partisipan. Para politikus memiliki 2 kewenangan utama yaitu, 

mempengaruhi alokasi ganjaran yang ada dan mengubah struktur sosial 

agar sesuai dengan tujuannya, serta mencegah perubahan struktur sosial 

atau alokasi ganjaran agar pemenuhan tujuan kepentingannya tetap 

bertahan. Politikus partisipan, berkomunikasi sebagai wakil suatu 

kelompok, pesan-pesan politik yang diajukan untuk melindungi tujuan 

kepentingan politik kelompoknya. Sementara politikus ideolog berfokus 

pada menetapkan tujuan yang lebih luas, mengusahakan reformasi, dan 

bahkan mendukung perubahan revolusioner. Politikus ideolog tidak 

mewakili kepentingan tertentu yang bersifat transaksional, namun 

diarahkan pada mengarahkan masyarakat pada satu tujuan. Secara umum 

terdapat jenis-jenis politkus yang bertindak sebagai komunikator politik 

diantaranya adalah i) para pejabat pemerintah baik eksekutif, legislatif, 

maupun yudikatif. Mereka mengkomunikasikan berbagai masalah nasional 

yang multikompleks terkait bagaimana cara menyelesaikannya, serta 

mencari dukungan dari masyarakat terhadap ide alternatif kebijakan yang 

mereka ajukan. 2) Politikus yang merupakan para pejabat pemerintahan 

pada aspek-aspek tertentu yang ada di eksekutif, seperti lembaga 

kementerian, badan, maupun departemen. Mereka mengkomunikasikan 

hal-hal yang menjadi masalah sosial yang sesuai dengan bidang kerjanya 

masing-masing. Misalnya para pejabat di lembaga kementerian pertahanan 

akan mengkomunikasikan terkhusus pada masalah keamanan dan militer. 

Sementara pejabat pada kementerian kesehatan akan berfokus 

mengkomunikasikan tentang masalah kesehatan dan hal-hal yang harus 

dilakukan untuk mengatasinya. Tujuan mereka adalah untuk mendapatkan 

dukungan dari masyarakat agar terus dipercaya. 3) Politikus yang menjabat 

di tingkat lokal namun menyelesaikan masalah yang multikompleks pada 

wilayah tertentu, seperti para gubernur, bupati, camat dan kepala desa. 

Mereka mirip dengan politikus yang pertama namun skala kekuasaannya 

lebih kecil. 4) Politikus yang tidak memegang jabatan pemerintahan namun 

memiliki pengaruh politik yang besar, seperti para mantan presiden, 

gubernur, mantan anggota legislatif, dimana mereka turut 

mengkomunikasikan pemikiran dan pendapat mereka sesuai dengan 

pengalaman dan tujuan anggota partai atau kelompok yang diwakili. Pada 
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akhirnya kita dapat merumuskan jenis-jenis politikus ini diantaranya 

politikus yang berada di dalam dan diluar jabatan pemerintahan, politikus 

yang berpandangan nasional dan subnasional, dan politikus yang berurusan 

dengan masalah yang multikompleks dan masalah tunggal.  

b. Komunikator Profesional Dalam Politik. Profesi komunikator 

profesional dalam politik ini lahir seiring berkembangnya media massa 

yang semakin melintasi ruang dan waktu, dan kelas sosial yang 

menciptakan publik baru untuk meningkatkan kesadaran nasional. 

Komunikator politik profesional lahir sebagai aktor penengah yang 

memiliki keahlian komunikasi yang mampu mengolah simbol-simbol dan 

yang memanfaatkan ketrampilan ini untuk menciptakan persatuan dari 

kelompok yang berbeda, baik berbeda secara fisik maupun berbeda 

kepentingan dan tujuan. Mereka menerjemahkan sikap, pengetahuan, dan 

minat suatu komunitas bahasa ke dalam istilah-istilah komunitas bahasa 

yang lain dapat menarik dan dimengerti. Mereka menghubungkan golongan 

elit dengan elit organisasi lain atau komunitas lain, dan dengan khalayak 

umum. Sehingga posisi mereka ada di tengah-tengah antara tuntutan 

kebutuhan khalayak dan tuntutan sumber pesan politik, atau politikus yang 

membayar mereka. Komunikator profesional dalam politik dapat 

diidentifikasi sebagai kolumnis, editorial, pengamat, komentator, dan 

konsultan politik. Dalam tugas yang mereka jalankan bukanlah tidak 

mungkin jika mereka memasukkan opini pribadi mereka dalam komunikasi 

politik yang mereka lakukan. Para profesional ini menjual keahliannya 

dalam memanipulasi, menjualkan, menghubungkan, dan 

menginterpretasikan kepada para politikus yang lain. Meski ada konsultan 

politik atau konsultan kampanye politik yang hanya bekerja untuk politikus 

dari Parpol atau pandangan ideologis tertentu. Mereka bisa saja 

menggunakan jaringan media massa sebagai saluran kepentingan 

komunikasi politik mereka, atau menggunakan lembaga resmi yang disebut 

sebagai lembaga konsultan politik termasuk melakukan survey untuk 

membentuk opini publik masyarakat. 

c. Aktivis atau Komunikator Paruh Waktu. Aktivis yang berperan sebagai 

komunikator politik dapat diidentifikasi sebagai jurubicara organisasi, dan 

pemuka pendapat. Pertama, Sebagai jurubicara bagi kepentingan yang 

terorganisasi pada umumnya mereka tidak mencita-citakan jabatan pada 

lembaga pemerintahan. Jurubicara ini disebut sebagai saluran 

organisasional. Mereka bukan politikus dan bukan komunikator 

profesional, namun mereka cukup baik dalam politik dan komunikasi 

sehingga dapat disebut sebagai aktivis politik dan semiprofesional dalam 

komunikasi politik. Berbicara untuk kepentingan yang terorganisasi 

merupakan peran yang sama dengan para politkus partisan, yakni mewakili 

tuntutan anggota organisasi dan tawar-menawar dalam politik transaksional 

untuk mewujudkan kepentingan organisasi. Mereka berperan pada tingkat 
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nasional maupun subnasional-lokal, baik pada masalah yang 

multikompleks atau masalah yang tunggal – pada bidang tertentu. 

Kelompok ini terkadang lebih didominasi oleh peran yang dimainkan oleh 

pemimpin organisasi, seperti di Indonesia pada masa lalu ada Haris ashar, 

ketua Kontras, atau Asfinawati, Direktur Eksekutif Yayasan Lembaga 

Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Kedua, jaringan interpersonal 

mencakup komunikator politik yakni Pemuka Pendapat (opinion leader). 

Masyarakat memiliki kecenderungan untuk meminta pendapat dari orang 

yang dianggapnya memiliki keahlian politik, jika mereka ingin membuat 

keputusan politik mereka. Orang yang diminta pendapat ini disebut sebagai 

pemuka pendapat. Mereka sangat mempengaruhi keputusan orang lain. 

Selain memberi petunjuk, para pemuka pendapat ini menjadi penerus 

informasi dari media massa kepada masyarakat yang tidak aktif dan tidak 

cukup memiliki pemahaman tentang politik. Para pemuka pendapat ini bisa 

karena mereka memiliki pengetahuan dan keahlian politik seperti 

mahasiswa, dosen, ahli dan pengamat politik, atau para tokoh masyarakat 

yang memiliki pengaruh kharisma dan kewibawaann di tengah masyarakat. 

Terkadang para mantan atau pensiunan politisi dan pejabat pemerintahan 

mampu memainkan perannya sebagai pemuka pendapat ini.  

Dan Nimmo (2000) menyebutkan bahwa semua orang adalah komunikator 

politik, siapapun yang dalam setting politik adalah komunikator politik. Hal ini 

terbentang mulai dari level terbawah (rakyat) sampai level atas (elit).  

Selanjutnya komunikator infrastruktur yang mempunyai fungsi politik 

(input) yaitu memberikan respon dari umpan balik atas kebijakan publik (public 

policy) yang dikeluarkan (output) oleh suprastruktur. Respon yang diberikan 

infrastruktur adalah berupa tuntutan dan dukungan yang akan mempengaruhi 

proses pembuatan keputusan (decision making process) di konversi (diolah dan 

diracik) menjadi bahan pertimbangan atau alternatif untuk membuat kebijakan. 

Dalam proses sistem politik tersebut diungkap oleh G.A. Almond dan S. Coleman 

dikualifikasikan ke dalam lima kelompok, yaitu:  

a. Parpol (political party). 

b. Kelompok kepentingan (interest group)  

c. Kelompok penekan (pressure group)  

d. Tokoh politik (political figure)  

e. Alat-alat komunikasi politik (political communication tools)  

Kelima kelompok komunikator infrastruktur tersebut sangat berpengaruh 

terhadap situasi kehidupan politik, karena mereka memiliki kemampuan 

menggerakan massa dan mampu untuk memobilisasi pendapat umum agar 

berpihak kepada mereka. Karena itu elit-elit suprastruktur sangat berkepentingan 

untuk saling berhubungan dan menjalin komunikasi dengan komunikator 
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infrastruktur terutama dalam kepentingan untuk mempertahankan kekuasaannya. 

Kelompok komunikator infrastruktur tersebut selalu berusaha untuk mendapatkan 

dukungan masyarakat pada waktu terjadi pergeseran atau pergantian elit 

kekuasaan seperti pada pemilihan umum dan pemilihan kepala negara dan kepala 

daerah. 

Oleh karena itu kita dapat merumuskan apa saja kemampuan yang harus 

dimiliki oleh komunikator politik, diantaranya adalah (Tabroni, 2014): 

a. Kemampuan berkomunikasi yang mumpuni. Mereka harus memiliki 

kemampuan menyampaikan argumen, gagasan, dan pemikiran kepada 

publik. Dengan menurunkan sebuah argumen yang abstrak menjadi pesan 

yang mudah dimengerti oleh masyarakat. 

b. Memiliki kesempatan dan kapasitas sebagai pemimpin. Seorang 

komunikator harus memiliki karisma sehingga lebih mudah mempengaruhi 

publik yang menerima pesan politik. 

c. Memiliki keilmuan yang cukup di bidangnya. Seorang komunikator harus 

memahami secara baik konteks dan pesan apa yang ingin disampaikannya. 

Hubungan antara pembentuk opini publik dan masyarakat dapat dilihat dalam 

bentuk (Ardial, 2010): 

a. Pemimpin opini sangat berpengaruh dalam memengaruhi proses kebijakan 

politik di Indonesia. Seperti para tokoh agama dan suku yang mengarahkan 

masyarakat untuk memilih kandidat atau Parpol tertentu. Seperti pemilu 

dengan sistem noken di Papua. 

b. Pemimpin opini publik menjadi penggerak penolak kebijakan publik yang 

dibuat oleh pemerintah. 

c. Pemimpin opini publik mampu membantu pemerintah dalam 

pembangunan. Seperti menciptakan pemikiran yang sama sehingga tercipta 

kestabilan politik. 

 

4. Rangkuman 

a. Komunikator politik diantaranya adalah politisi, profesional yang dipakai 

oleh politisi, dan aktivis politik. 

b. Kategori komunikasi politik yang dilakukan oleh para politisi ini 

diklasifikasikan berdasarkan tingkatan nasional dan subnasional, masalah 

multikompleks dan masalah tunggal. 

c. Mereka harus memiliki kemampuan-kemampuan khusus yang dibutuhkan 

untuk mentransformasikan pesan agar mudah dipahami oleh publik 
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5. Latihan dan atau Lembar Kerja Praktek 

a. Latihan  

i. Setiap mahasiswa dipersilahkan untuk mengidentifikasi siapa saja 

komunikator politik, pesan politiknya apa, masalah yang menjadi 

objek komunikasinya apa, tingkatan politiknya nasional atau 

subnasional serta tujuan yang diharapkan itu apa. 

ii. Latihan ini dipresentasikan di kelas dan menjadi bahan diskusi dalam 

kelas. 

 

b. Lembar Kerja Praktik  

 

6. Evaluasi Pembelajaran 

a. Hasil identifikasi mahasiswa atas komunikator politik di Indonesia. 

b. Tanggapan dan diskusi dalam kelas terkait materi dan tugas latihan. 

 

7. Umpan Balik 

 

C. Penutup  

1. Rangkuman  

Peran komunikator merupakan peran sentral dalam proses komunikasi 

politik. Komunikator menentukan kualitas dari proses komunikasi politik, sampai 

pada pengaruh seperti apa yang dapat ditimbulkan dari pesan yang 

disampaikannya. Semua orang dapat dikategorikan sebagai komunikator politik 

khusus pada negara demokrasi, sebab dalam demokrasi setiap orang diberi 

kebebasan untuk menyampaikan kepentingan dan tujuan politiknya masing-

masing. Kemampuan menentukan dan mengidentifikasi komunikator politik 

dapat membantu mahasiswa untuk menjelaskan tujuan politik dan kepentingan 

politik yang ingin diraih atau diperjuangkan. Kemampuan ini sangat penting bagi 

mahasiswa politik untuk menentukan langkah dan strategi atau pesan politik yang 

dapat disampaikan sebagai respon dalam interaksi politik. 
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2. Daftar Istilah  

Istilah Arti 

Opini  Pendapat  

Khalayak  Publik  

Ideolog  Aktor politik yang memiliki kepercayaan terhadap nilai dan 

ideologi tertentu. 

Politikus 

partisipan 

Politikus yang aktif dalam setiap kegiatan dan masalah 

politik 

Multikompleks  Banyak faktor yang mempengaruhi dan berkaitan 
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MODUL 3 

PESAN DAN PEMBICARAAN POLITIK  

 

A. Pendahuluan 

1. Deskripsi Singkat  

 Salah satu faktor utama politik menjadi kajian dalam pembahasan 

komunikasi, karena topik politik berkaitan dengan keseluruhan kehidupan 

manusia. Sifat yang dimiliki oleh politik adalah mencakup semua aspek 

kehidupan manusia. Di sisi lain bahwa sistem politik merupakan tempat bagi 

semua orang memperjuangkan kepentingan dan penyelesaian masalah sosial. 

Sehingga penyamaan kepentingan dan tujuan selalu dilakukan melalui proses 

komunikasi. Dua alasan ini menjadikan politik sebagai bahan komunikasia, atau 

menjadi pesan yang selalu dipertukarkan oleh manusia. 

 

2. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) 

Capaian pembelajaran dari Modul 3 ini adalah: 

a. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan konsep-konsep dalam 

komunikasi politik 

b. Mahasiswa mampu memahami mengetahui model-model komunikasi 

politik 

c. Mahasiswa mampu memahami dan merumuskan kembali teori-teori 

komunikasi dan sosial yang terkait dengan fenomena model komunikasi 

 

3. Kemampuan Akhir 

Kemampuan akhir yang akan dimiliki oleh mahasiswa setelah mempelajari 

Modul 3 ini adalah: 

a. Mahasiswa mampu menjelaskan dan mengidentifikasi bentuk pesan politik 

serta mampu menyusun pesan politik berdasarkan tujuan yang ingin diraih. 

b. Mahasiswa mampu mengidentifikasi pembicaraan yang berkaitan dengan 

politik serta menganalisis dampak dan tujuannya. 

 

4. Prasyarat Kompetensi (Tidak ada) 
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5. Kegunaan Modul 3 

Kegunaan atau manfaat dari Modul 3 membantu memahami politik sebagai 

bahan pembicaraan serta politik sebagai pesan yang dikomunikasikan oleh para 

aktor politik. Mahasiswa juga akan dilatih untuk mengidentifikasi dan menyusun 

pesan politik. 

 

6. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok 

Materi pokok pembelajaran dalam Modul 3: Pesan Komunikasi Politik 

a. Bentuk pesan politik 

b. Teknik membuat pesan politik 

c. Efek pesan politik 

d. Sifat pembicaraan politik 

 

B. Kegiatan Pembelajaran 

Kegiatan Pembelajaran 

1. Judul Kegiatan Pembelajaran: Pesan Politik sebagai 

Pembicaraan Politik 

2. Kemampuan Akhir (KA) dan Sub Kemampuan Akhir  

Mahasiswa mampu menjelaskan, dan menyusun pesan politik dengan 

melakukan simulasi sebagai komunikator politik yang didasarkan pada tujuan 

politik yang ingin diraih. 

 

3. Uraian, Contoh dan Ilustrasi  

Dalam komunikasi politik, pesan merupakan kekuatan yang tidak mungkin 

diabaikan. Pesan adalah isi (content) yang menentukan pemaknaan khalayak 

terhadap proses komunikasi. Pesan merupakan isi media yang menjelaskan 

pikiran, perasaan, keinginan, dan tujuan yang dirancang oleh sumber informasi 

atau komunikator. Artinya, setiap proses komunikasi mempunyai muatan pesan 

komunikasi (Wahid, 2016). Menurut David V. J. Bell, terdapat 3 jenis 

pembicaraan yang mempunyai kepentingan politik, antara lain (Nimmo, 2006): 

a. Pembicaraan Kekuasaan. Pembicaraan kekuasaan merupakan pembicaraan 

yang memengaruhi orang lain dengan ancaman atau janji. Bentuknya yang 

khas adalah pernyataan, “Jika Anda melakukan X, Saya akan melakukan 

Y”. Kunci pembicaraan kekuasaan adalah bahwa “saya” mempunyai 

kemampuan untuk mendukung janji maupun memberikan ancaman 

(kekuasaan koersif). Untuk memengaruhi orang lain, bisa dilakukan dengan 

ancaman dan janji. Kunci pembicaraan kekuasaan adalah ketika seorang 
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pejabat mempunyai kemampuan untuk mewujudkan janji atau ancaman. 

Ancaman dan janji terletak di kutub yang bertentangan serta berbeda. 

Berdasarkan penelitian, kebanyakan janji adalah bohong; kebohongan 

adalah kekerasan yang disampaikan secara halus dan lembut. Dalam hal ini, 

kekerasan termasuk dalam kategori ancaman dan termasuk dalam bentuk 

kekuasaan.  

b. Pembicaraan Pengaruh. Pembicaraan pengaruh merupakan pembicaraan 

yang memengaruhi orang lain dengan nasihat, dorongan, permintaan, dan 

peringatan. Bentuknya yang khas adalah “Jika Anda melakukan X, akan 

terjadi Y”. Kunci pembicaraan pengaruh adalah bagaimana si pembicara 

berhasil memanipulasi persepsi atau harapan orang lain terhadap 

kemungkinan mendapat untung atau rugi. Janji dan ancaman yang 

merupakan alat tukar pada komunikasi atau pembicaraan kekuasaan, pada 

pembicaraan pengaruh, alat-alat tersebut bisa diganti dengan nasihat, 

dorongan, dan permintaan. Dengan kata lain, pembicaraan pengaruh lebih 

bersifat ajakan, tetapi dalam batasan yang wajar.  

c. Pembicaraan Otoritas. Pembicaraan otoritas adalah pemberian perintah. 

Bentuknya yang khas adalah “Lakukan X” atau “Dilarang melakukan X”. 

Penguasa yang sah adalah suara otoritas dan memiliki hak untuk dipatuhi. 

d. Pembicaraan konflik. Konflik adalah perbedaan pendapat, persaingan dan 

pertentangan diantara sejumlah individu, kelompok atau organisasi dalam 

upaya mendapatkan atau mempertahankan sumber-sumber dari keputusan 

yang dibuat dann dilaksanakan pemerintah (penguasa). Penyebab terjadinya 

konflik adalah adanya benturan kepentingan, baik yang bersifat horizontal 

(antara masyarakat dengan masyarakat) atau yang bersifat vertical 

(masyarakat dengan pemerintah). Melalui pembicaraan konflik, para 

komunikator politik menyelesaikan perselisihan-perselisihan mereka 

dengan menyusun perbendaharaan kata tentang asumsi, makna, 

pengharapan dan komitmen bersama. Konflik tidak mungkin terhindarkan 

dalam dunia politik, perbedaan kepentingan dan ideologi cara pandang akan 

selalu terjadi. Solusi dari kondisi tersebut adalah bagaimana mengelola 

konflik (management conflict) tersebut agar menjadi sesuatu yang bernilai 

positif demi keutuhan nusa dan bangsa. Pengelolaan atau pengaturan 

konflik ada tiga bentuk, yaitu: i). Konsiliasi, yaitu pengaturan konflik 

melalui model parlemen atau kuasi-parlemen di mana semua pihak 

berdiskusi secara terbuka untuk mencari kesepakatan tanpa ada pihak-pihak 

yang memonopoli pembicaraan atau memaksakan kehendak. ii). Mediasi, 

yaitu kedua pihak sepakat mencari nasehat dari pihak ketiga (seorang 

mediator berupa tokoh atau lembaga tertentu yang diakui), tetapi nasehat 

dari mediator tidak mengikat mereka. iii). Arbitrasi, yaitu kedua pihak 

sepakat untuk mendapatkan keputusan akhir yang bersifat legal kepada 

pihak ketiga (arbitrator), misalnya pengadilan 
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Ketiga pembicaraan politik tersebut diterapkan pada situasi yang berbeda. Bila 

mensyaratkan kompromi, menggunakan pembicaraan pengaruh. Pada 

pembicaraan otoritas dibutuhkan tindakan tegas. Adapun pembicaraan kekuasaan 

digunakan untuk mengancam hal-hal yang membahayakan negara. 

Masyarakat sebagai komunikan dalam komunikator politik akan mengenal 

politisi, atau aktor politik melalui pesan yang disampaikan dalam konferensi pers, 

pidato, atau dari pernyataan tertulis yang dibuatnya, atau dari perkataan orang 

tentang dia. Dengan demikian, pembicaraan politik merupakan titik terbangunnya 

citra seorang politikus. Deddy Mulyana (2010 ) menjelaskan bahwa dimensi isi 

merujuk pada pesan komunikasi. Pesan komunikasi berkaitan juga dengan 

bagaimana proses atau cara menyampaikan pesan. Artinya, ada keterkaitan antara 

pesan atau muatan komunikasi dengan komponen lainnya, seperti saluran dan 

media komunikasi. Thomas Ostrom dan koleganya menegaskan 3 dimensi sistem 

kognitif dalam produksi dan pemrosesan pesan, yaitu (Wahid, 2016):  

a. Cognitive codes merupakan elemen dasar (basic element) dari informasi 

yang terjaga dalam memori dan dimanipulasi dengan berbagai cara ketika 

kita berpikir. Artinya, pikiran bukanlah sesuatu yang apa adanya, melainkan 

mengolah informasi sedemikian rupa tergantung kebutuhan individu 

sehingga sesuai dengan tujuan komunikasi yang dilakukan. Oleh karenanya, 

manusia mempunyai beberapa tipe kode yang beroperasi dalam pikiran 

mereka pada saat bersamaan. Beberapa kode memungkinkan adanya 

proposisi-proposisi linguistik, visual images, peristiwa lama, keterangkaian 

tindakan, dan beragam bentuk emosi. 

b. Cognitive structures atau cara mengorganisasikan atau mengelola kode, 

seperti kata-kata, kalimat-kalimat, atau image-image yang merupakan 

unitunit yang tidak independen. 

c. Cognitive processes yang menjelaskan mengenai apa yang terjadi dan 

kapan hal tersebut terjadi. 

Agar dapat dipahami mengapa sebuah pesan muncul atau diproduksi dan diproses 

oleh individu atau sekelompok orang, sangat diperlukan kemampuan untuk 

melakukan interpretasi terhadap sebuah pesan yang telah diproduksi dan diproses. 

Interpretasi adalah kekuatan dalam memaknai pesan yang diterima oleh khalayak. 

Penting untuk diketahui bahwa interpretasi terhadap pesan berkaitan juga dengan 

upaya memahami pengalaman individu atau sekelompok orang dalam melakukan 

produksi dan pemrosesan peran.  

Setiap individu berbeda dalam menciptakan pesan; memilih kata dan 

kalimat, alasan, serta struktur pesan. Artinya, komunikator politik mengonstruksi 

pesan berdasarkan kecenderungan kognitif dan psikologis yang melatarbelakangi 

komunikator tersebut. Semuanya dipengaruhi oleh pentingnya konstruksi sebuah 
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pesan yang akan diproduksi atau disampaikan. Contohnya, pesan yang 

disampaikan Presiden Joko Widodo menanggapi kasus Ketua DPR Republik 

Indonesia, Setya Novanto, yang diistilahkan dengan “Papa Minta Saham”. Cara 

penyampaiannya yang santai dan tersenyum berkaitan dengan latar belakang 

Jokowi yang Jawani dan sipil. Artinya, produksi pesan seseorang sangat terikat 

dengan masalah psikologis yang melingkupi orang tersebut sehingga kondisi 

tersebut memengaruhi pesan politik yang muncul, pesan dianggap penting atau 

perilaku pesan seperti apa yang muncul. 

Dan Nimmo (2006) menjelaskan beberapa jenis pesan politik sebagai 

berikut: 

a. Retorika. Penggunaan seni berbahasa untuk berkomunikasi secara persuasif 

dan efektif. Retorika juga dapat diartikan sebagai bentuk komunikasi dua 

arah, bisa dalam bentuk komunikasi antarpersonal, komunikasi kelompok 

atau publik. Tujuannya adalah untuk memengaruhi lawan bicara demi 

menyamakan persepsi dengan komunikator.  

b. Iklan Politik. Iklan politik hampir sama tujuannya dengan iklan komersial, 

yaitu memperkenalkan sesuatu agar khalayak mau mengonsumsi/memilih 

produk tersebut (parpol). Inti iklan politik adalah bagaimana caranya sebuah 

parpol mendapat suara sebanyak-banyaknya demi kepentingan parpol itu 

sendiri.  

c. Propaganda. Propaganda adalah salah satu bentuk komunikasi yang paling 

ekstrem dalam dunia politik karena pesan disampaikan secara terus menerus 

demi menciptakan sebuah opini publik yang baru dan diharapkan menjadi 

kuat. Dalam hal ini, khalayak dapat disetir oleh pemberitaan yang 

disampaikan oleh komunikator pesan tersebut. 

Pesan politik yang disampaikan dalam berbagai bentuk diatas, dapat dibagi dalam 

dua bentuk yaitu pesan politik verbal dan non verbal, atau penggunaan bahasa 

dalam pesan politik dan penggunaan simbol dalam pesan politik. 

Menurut Larry L. Barker bahasa mempunyai 3 fungsi, yaitu (Mulyana, 

2005):  

a. Penamaan (Naming atau labeling) Penamaan atau penjulukan merujuk pada 

usaha mengidentifikasi objek, tindakan, atau orang dengan menyebut 

namanya sehingga dapat dirujuk dalam komunikasi.  

b. Interaksi Fungsi interaksi menekankan berbagai gagasan dan emosi yang 

dapat mengundang simpati serta pengertian atau kemarahan dan 

kebingungan.  

c. Transmisi informasi Melalui bahasa, informasi dapat disampaikan kepada 

orang lain. Keistimewaan bahasa yang lintas-waktu dapat menghubungkan 

masa lalu, masa kini, dan masa depan, memungkinkan kesinambungan 

budaya serta tradisi.  
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Cassandra L. Book mengemukakan, agar komunikasi berhasil, setidaknya bahasa 

harus memenuhi 3 fungsi, antara lain (Wahid, 2016):  

a. Untuk mengenal dunia di sekitar kita. Melalui bahasa, kita dapat 

mempelajari apa saja yang menarik minat, mulai dari sejarah suatu bangsa 

yang hidup pada masa lalu, sampai pada kemajuan teknologi saat ini.  

b. Untuk berhubungan dengan orang lain. Bahasa memungkinkan kita bergaul 

dengan orang lain untuk kesenangan dan atau memengaruhi mereka untuk 

mencapai tujuan kita. Melalui bahasa, kita dapat mengendalikan 

lingkungan, termasuk orang-orang di sekitar.  

c. Untuk menciptakan koherensi dalam kehidupan. Bahasa memungkinkan 

kita menjadi lebih teratur, saling memahami, mengenal diri kita, 

kepercayaan-kepercayaan, dan tujuan-tujuan kita. 

Sementara pesan nonverbal, menurut Tubbs & Moss, kategorinya sangat luas, 

meliputi semua aspek nonverbal dalam perilaku kita: ekspresi wajah, sikap tubuh, 

nada suara, gerakan tangan, cara berpakaian, dan sebagainya. Secara singkat, 

pesan-pesan itu meliputi semua pesan yang disampaikan tanpa kata-kata atau 

selain dari kata-kata yang kita gunakan (Sobur, 2014). 

Jalaluddin Rakhmat mengelompokkan pesan-pesan non verbal sebagai 

berikut (Rakhmat, 1994): 

a. Pesan Kinesik. Pesan nonverbal yang menggunakan gerakan tubuh yang 

berarti, terdiri atas tiga komponen utama: pesan fasial, pesan gestural, dan 

pesan postural.  

i. Pesan Fasial. Pesan fasial menggunakan mimik muka untuk 

menyampaikan makna tertentu. Berbagai penelitian menunjukkan 

bahwa wajah dapat menyampaikan paling sedikit sepuluh kelompok 

makna: kebahagiaan, rasa terkejut, ketakutan, kemarahan, kesedihan, 

kemuakan, pengecaman, minat, ketakjuban, dan tekad. Leathers 

menyimpulkan penelitian-penelitian tentang wajah sebagai berikut: 

i). Wajah mengomunikasikan penilaian dengan ekspresi senang dan 

tidak senang, yang menunjukkan apakah komunikator memandang 

objek penelitiannya baik atau buruk. 2). Wajah mengomunikasikan 

berminat atau tidak berminat pada orang lain atau lingkungan. 3). 

Wajah mengomunikasikan intensitas keterlibatan dalam situasi. 4). 

Wajah mengomunikasikan tingkat pengendalian individu terhadap 

pernyataan sendiri. 5). Wajah mengomunikasikan adanya atau kurang 

pengertian. 

ii. Pesan Gestural. Pesan gestural menunjukkan gerakan sebagian 

anggota badan, seperti mata dan tangan, untuk mengomunikasi 

berbagai makna.  

iii. Pesan Postural. Pesan postural berkenaan dengan keseluruhan 

anggota badan. Makna yang dapat disampaikan adalah sebagai 
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berikut: i). Immediasi, yaitu ungkapan kesukaan dan ketidaksukaan 

terhadap individu yang lain. Postur yang condong ke arah yang diajak 

bicara menunjukkan kesukaan dan penilaian positif; 2). Power, yaitu 

mengungkapkan status yang tinggi pada diri komu nikator. Anda 

dapat membayangkan postur orang yang tinggi hati di depan Anda 

dan postur orang yang merendah; 3). Responsiveness, yaitu individu 

dapat bereaksi secara emosional pada lingkungan secara positif dan 

negatif. Bila postur tidak berubah, Anda mengungkapkan sikap yang 

tidak responsif. Contoh: pada Pemilu 2014 lalu, Jokowi terpilih 

menjadi presiden meskipun ia tidak menjabat sebagai ketua umum 

partai; terpilihnya Jokowi juga salah satunya dikarenakan kecintaan 

para pemilih terhadap sosok Jokowi yang sederhana dan senang 

blusukan.  

b. Pesan Proksemik. Pesan proksemik disampaikan melalui pengaturan jarak 

dan ruang. Umumnya dengan mengatur jarak saat mengungkapkan 

keakraban kita dengan orang lain. Contohnya, posisi duduk para politikus 

antara yang satu dan yang lainnya menunjukkan level kedekatan dan 

pengaruh mereka. Demikian juga dengan berita politik mengenai daerah 

asal pembaca menjadi lebih menarik perhatian pembaca untuk mengamati 

peristiwa tersebut.  

c. Pesan Artifaktual. Pesan artifaktual diungkapkan melalui penampilan 

tubuh, pakaian, dan kosmetik. Walaupun bentuk tubuh relatif tetap, dalam 

berhubungan dengan orang lain, orang sering berperilaku sesuai dengan 

persepsinya tentang tubuhnya (body image).  

d. Pesan Paralinguistik. Pesan paralinguistik adalah pesan nonverbal yang 

berhubungan dengan cara mengucapkan pesan verbal. Satu pesan verbal 

yang sama dapat menyampaikan arti yang berbeda bila diucapkan secara 

berbeda. Pesan ini oleh Mulyana (2010 ) disebut sebagai parabahasa.  

e. Pesan Sentuhan dan Bau-bauan. Alat penerima sentuhan adalah kulit, yang 

mampu menerima dan membedakan emosi yang disampaikan orang melalui 

sentuhan. Sentuhan dengan emosi tertentu dapat mengomunikasikan kasih 

sayang, rasa takut, marah, bercanda, dan tanpa perhatian. 

Adapun pesan politik yang tergolong sebagai pesan nonverbal, antara lain 

(Wahid, 2016):  

a. Kinesik (Gerakan Tubuh). Gerakan tubuh politikus mengandung informasi 

dan makna tertentu, seperti gerakan mengepalkan tangan yang dilakukan 

oleh seorang kandidat bermakna keyakinan pada usaha yang dilakukan dan 

percaya akan mencapai hasil yang diinginkan. Contoh: gaya Mantan 

Presiden RI Ke-2, Prof. Ing. H. B.J. Habibie, Ph.D., yang selalu 

menggunakan gerakan tangan, badan, dan ekspresi muka jika berbicara di 

depan publik. 

b. Sentuhan. Sentuhan yang dilakukan sesuai dengan batas umum, seperti 
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jabatan tangan, memegang pundak, memeluk (dalam kondisi tertentu, 

sesuai etika moral setempat) dapat menimbulkan kenyamanan dan 

kepercayaan khalayak. Khalayak tidak merasa jauh atau diperlakukan 

hanya sebagai alat pencapaian kekuasaan. Tindakan berjabat tangan yang 

dilakukan oleh seorang kandidat kepada khalayak mengandung makna 

kandidat peduli dengan khalayak atau memperjuangkan kepentingan rakyat 

kecil.  

c. Intonasi Suara Tinggi rendahnya volume suara pada saat mengucapkan 

pesan bermakna penting atau tidaknya sebuah kata atau pernyataan. Intonasi 

suara merupakan bagian dari kemampuan public speaking yang diperlukan 

aktor politik agar pesan berhasil memengaruhi psikologis khalayak. Hal ini 

juga menjadi alasan khalayak mendengarkan atau tidak kampanye politik. 

Tanpa intonasi suara, sebagus apa pun pesan menjadi tidak menarik dan 

kehilangan maknanya. Sebaliknya, pesan yang sederhana dapat 

berpengaruh kuat karena intonasi suara yang sesuai.  

d. Gerakan Mata. Fokus perhatian dan rasa hormat seseorang salah satunya 

ditentukan oleh gerakan mata.  

e. Diam. Diam mengandung makna sedang tidak mau berkomentar, berhati-

hati, atau memang tidak mengerti apa yang sedang berlangsung.  

f. Postur Tubuh. Bentuk fisik, diakui atau tidak, turut memengaruhi persepsi 

khalayak terhadap seorang kandidat. Kandidat laki-laki dan perempuan 

memunculkan alasan peliputan media dari sudut yang berbeda.  

g. Artefak dan Visualisasi. Material dan visualisasi yang dipilih serta menjadi 

bagian dari proses kampanye mencerminkan makna tertentu.  

h. Warna. Pilihan warna memengaruhi persepsi karena mampu memberikan 

stimulan pancaindra (mata) melihat simbol-simbol, artefak, dan visualisasi 

yang dibuat untuk mendukung proses kampanye yang dilakukan. Warna 

kuning adalah warna utama Partai Golkar; warna biru laut adalah warna 

utama Partai Demokrat; warna hijau adalah warna utama PKB dan PPP. 

Semuanya mengandung makna dan berkaitan dengan ideologi, visi, serta 

misi partai yang bersangkutan.  

i. Waktu. Waktu merupakan alasan utama yang memengaruhi berbagai 

program serta perencanaan Parpol, negara, dan politikus. Waktu 

memberikan alasan kontekstual atau setting sosial dari suatu peristiwa yang 

harus diperhatikan oleh politikus dalam proses politik. Waktu juga 

merupakan ruang dan batas mengenai komitmen.  

j. Logo. Logo merupakan simbol politik yang sarat makna, mewakili ideologi, 

cita-cita, dan program partai.  

k. Bunyi-bunyian. Pilihan bunyi mencerminkan semangat dan irama dari 

sebuah partai 
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Mark L. Knapp menyebutkan 5 fungsi pesan nonverbal yang dihubungkan dengan 

pesan verbal, antara lain (Rakhmat, 1994):  

a. Repetisi, yaitu mengulang kembali gagasan yang sudah disajikan secara 

verbal. Misalnya seorang politikus menyatakan penolakan bukan dengan 

mengatakan “tidak”, melainkan dengan menggelengkan kepala. Perilaku ini 

terkait dengan pola pikir dan kebiasaan dalam sebuah budaya di mana 

seseorang menjadi bagian dalam interaksi sehari-hari.  

b. Substitusi, yaitu menggantikan lambang-lambang verbal. Misalnya, 

seorang politikus menyatakan kesetujuannya atas sebuah pernyataan 

dengan menganggukkan kepala. 

c. Kontradiksi, yaitu menolak pesan verbal atau memberi makna yang lain 

terhadap pesan verbal. Misalnya, memuji kehebatan prestasi lawan politik 

dengan menyatakan “Wah dia memang hebat, sungguh hebat” dengan nada 

mencibir.  

d. Komplemen, yaitu melengkapi dan memperkaya makna pesan verbal. 

Misalnya seseorang menyatakan kesedihan, penderitaan, dan 

ketidaksenangan dengan menunjukkan mimik muka atau gerakan badan 

lainnya. Begitu juga jika seorang kandidat yang terpilih hendak 

menunjukkan rasa bahagia karena terpilih sebagai kepala daerah atau 

presiden, ia menunjukkannya dengan tersenyum sebagai reaksi dari rasa 

bahagia.  

e. Aksentuasi, yaitu menegaskan pesan verbal atau menegaskan dengan 

gerakan lainnya. Mislanya seorang kandidat yang kalah dalam pilkada, bisa 

saja memukul meja, mengepalkan tangan menunjukkan rasa kesal atau 

jengkel. 

Dale G. Leathers, menyebutkan 6 alasan mengapa pesan verbal sangat signifikan, 

antara lain (Wahid, 2016):  

a. Faktor-faktor nonverbal sangat menentukan makna dalam komunikasi 

interpersonal. Dalam proses komunikasi tatap muka, seseorang dapat 

menyampaikan banyak gagasan dan keinginan serta harapan terhadap 

seorang kandidat yang hendak mereka dukung melalui pesan-pesan 

nonverbal. Berdasarkan pesan nonverbal yang diberikan, malam aakan 

lebih banyak membaca pikiran lewat petunjuk-petunjuk nonverbal yang 

disampaikan pada proses tatap muka. 

b. Perasaan dan emosi lebih cermat jika disampaikan melalui nonverbal 

ketimbang pesan verbal. Reaksi bahagia, marah, dan emosi lainnya akan 

cepat ditanggap dengan pesan nonverbal, tanpa memerlukan penjelasan 

narasi yang panjang. Seorang pemimpin disukai atau tidak oleh masyarakat 

dapat dilihat dari sambutannya terhadap mereka.  
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c. Pesan nonverbal menyampaikan makna dan maksud yang relatif bebas dari 

penipuan, distorsi, serta kerancuan. Pesan nonverbal jarang dapat diatur 

oleh komunikator secara sadar. Misalnya tulus atau tidaknya seorang 

pemimpin dapat terbaca ketika berinteraksi dengan masyarakat. Walaupun 

dapat direkayasa, lama kelaman pesan nonverbal akan terbaca sehingga 

dapat diketahui apakah seorang pejabat tulus atau tidak, sedangkan pesan 

verbal dengan mudah dapat dirancang sesuai dengan kepentingan politikus.  

d. Pesan nonverbal mempunyai fungsi metakomunikatif yang sangat 

diperlukan untuk mencapai komunikasi yang berkualitas tinggi. Fungsi 

metakomunikatif adalah memberikan informasi tambahan yang 

memperjelas maksud dan makna pesan. misalnya blusukan yang dilakukan 

oleh seorang pejabat dapat mempunyai makna yang sangat mendukung 

proses politik. Blusukan yang dilakukan Jokowi, baik selama menjadi 

Gubernur DKI Jakarta maupun presiden, dapat dibaca oleh masyarakat 

sebagai perhatian yang tulus, apalagi Jokowi menggunakan pakaian, 

bahasa, dan perilaku yang sederhana serta tidak menjaga jarak dengan 

masyarakat. Masyarakat memaknainya bahwa Jokowi sebagai pembela 

meraka.  

e. Pesan nonverbal merupakan cara komunikasi yang lebih efisien 

dibandingkan dengan pesan verbal. Dari segi waktu, pesan verbal sangat 

tidak efisien. Dalam paparan verbal selalu terdapat redundansi, repetisi, 

ambiguitas, dan abstraksi. Diperlukan lebih banyak waktu untuk 

mengungkapkan pikiran kita secara verbal. Khalayak atau masyarakat dapat 

menyatakan kesenangan, kecintaan, dan dukungan mereka kepada 

pemimpin yang mereka idolakan atau percayai dengan sikap turun bahagia 

dan partisipasi dalam setiap kegiatan. Misalnya, kecintaan masyarakat 

Turki kepada Presiden Erdogan mereka tunjukan dengan mendukung dan 

mengikuti program-program yang dicanangkan.  

f. Pesan nonverbal merupakan sarana sugesti yang paling tepat. Terdapat 

situasi komunikasi yang menuntut kita untuk mengungkapkan gagasan dan 

emosi secara tidak langsung. Sugesti ini dimaksudkan menyarankan sesuatu 

kepada orang lain secara implisit (tersirat). tambahan belum dimasukkan. 

Misalnya, seorang pemimpin yang mengunjungi korban bencana alam atau 

lainnya akan memberikan sugesti yang besar dan membangun kesabaran 

mereka atas keadaan yang tidak mereka harapkan. 

Menurut Cassandra terdapat 2 model penyusunan pesan, yakni penyusunan pesan 

yang besifat informatif dan penyusunan pesan yang bersifat persuasif, 

penjelasannya (Cangara, 2009):  

a. Penyusunan Pesan yang Bersifat Informatif. Model penyusunan pesan yang 

bersifat informatif lebih banyak ditujukan pada perluasan wawasan dan 

kesadaran khlayak. Prosesnya lebih banyak bersifat difusi atau penyebaran, 

sederhana, jelas, dan tidak banyak menggunalan jargon atau istilah-istilah 
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yang kurang populer di kalangan khalayak. Ada empat macam penyusunan 

pesan yang bersifat informatif, yakni:  

i. Space Order, penyusunan pesan yang melihat kondisi tempat atau 

ruang, seperti international, nasional, dan daerah.  

ii. Time Order, penyusunan pesan berdasarkan waktu atau periode yang 

disusun secara kronologis. 

iii. Deductive Order, penyusunan pesan mulai dari hal-hal yang bersifat 

umum kepada khusus. Misalnya penyusunan GBHN. 

iv. Inductive Order, penyusunan pesan yang dimulai dari hal-hal khusus 

ke hal-hal yang bersifat umum. Model penyusunan pesan informatif 

banyak dilakukan dalam penulisan berita dan artikel oleh para 

wartawan dengan memakai model piramid.  

b. Penyusunan Pesan yang Bersifat Persuasif Model penyusunan pesan yang 

bersifat persuasif memiliki tujuan untuk mengubah persepsi, sikap dan 

pendapat khalayak. Sebab itu, penyusunan pesan persuasif memiliki sebuah 

proposisi. Proposisi disini ialah apa yang dikehendaki sumber terhadap 

penerima sebagai hasil pesan yang disampaikannya, artinya setiap pesan 

yang dibuat diinginkan adanya perubahan. Terdapat beberapa cara yang 

dapat digunakan dalam penyusunan pesan yang memakai teknik persuasi, 

antara lain: 

i. Fear Appeal, metode penyusunan pesandengan menimbulkan rasa 

ketakutan kepada khalayak. Sebenarnya khalayak kurang senang 

menerima pesan yang disertai ancaman yang menakutkan, sebab 

meraka tidak memiliki kebebasan untuk menentukan sikap dan 

mengemukakan pendapatnya. tetapi dalam hal tertentu, khalayak 

harus menerima karena bisa mengancam dirinya. 

ii. Emotional Appeal, cara penyusunan atau penyampaian pesan dengan 

berusaha menggugah emosional khalayak. misalnya dengan 

mengungkapkan masalah suku, agama, kesenjangan ekonomi, 

diskriminasi, dan sebagainya. Bentuk lain dari emotional appeal 

adalah propaganda. dalam komunikasi bisnis, propaganda banyak 

sekali digunakan dalam bentuk iklan, agar konsumen bisa membeli 

barang.  

iii. Reward Appeal, cara penyusunan atau penyampaian pesan 

menawarkan janjijanji kepada khalayak. dalam berbagai studi yang 

dilakukan dalam hubungannya dengan reward appel, ditemukan 

bahwa dengan menjanjikan uang Rp 1 juta, seorang cenderung 

mengubah sikap daripada menerima janji uang Rp 50 ribu. 

iv. Motivational Appeal, teknik penyusunan pesan yang dilakukan bukan 

karena janji-janji, tetapi disusun untuk menumbuhkan internal 

psikologis khalayak sehingga mereka dapat mengikuti pesan-pesan 

itu, misalnya menumbuhkan rasa nasionalisme atau gerakan memakai 

produksi dalam negeri. 
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v. Humoris Appeal, teknik penyusunan pesan yang dilakukan dengan 

humor, sehingga penerimaan pesan khalayak tidak merasa jenuh. 

Pesan yang disertai humor mudah diterima, enak dan menyegarkan. 

hanya saja dalam penyampaian pesan yang disertai humor diusahakan 

jangan sampai terjadi humor yang lebih dominan daripada materi 

yang ingin disampaikan. 

Keberhasilan dalam mengelolah dan menyusun pesan-pesan secara efektif perlu 

memperhatikan beberapa hal sebagai berikut (Nimmo, 1989):  

a. Pesan yang disampaikan harus dikuasai lebih dahulu, termasuk struktur 

penyusunannya yang sistematis. 

b. Mampu mengemukakan argumentasi secara logis. Untuk itu harus 

mempunyai alasan-alasan berupa fakta dan pendapat yang bisa mendukung 

materi yang disajikan.  

c. Memiliki kemampuan untuk membuat intonasi bahasa, serta gerakan-

gerakan nonverbal yang dapat menarik perhatian khlayak.  

Pesan politik yang disampaikan oleh para komunikator politik dan masyarakat 

umum hakikatnya disebut sebagai pembicaraan politik. Karena komunikasi 

politik yang terjadi diantara masyarakat berkisar pada konteks diskusi politik, 

meski sifat yang dimiliki di dalam keseluruhan pembicaraan politik sama. Sifat-

sifat pembicaraan politik itu antara lain: 

a. Kegiatan simbolik: kata-kata dalam pembicaraan politik. Kegiatan simbolik 

terdiri atas orang-orang yang menyusun makna dan tanggapan bersama 

terhadap perwujudan lambang-lambang referensial dan kondensasi dalam 

bentuk kata-kata, gambar, dan perilaku. Dengan mengatakan bahwa makna 

dan tanggapan itu berasal dari pengambilan peran bersama, kita meminta 

perhatian kepada orang untuk memainkan peran. Hal ini berlaku baik bagi 

lambang politik maupun bagi lambang jenis apapun. Misalnya, orang yang 

pindah pekerjaan kepada jabatan politik tinggi akan menggunakan gelar dan 

kelengkapan kedudukan itu; lambang-lambang itu membantu membentuk 

kepercayaan, nilai, dan pengharapan sejumlah besar orang mengenai 

bagaimana mereka harus menanggapi jabatan itu. Dengan merangsang 

orang untuk memberikan tanggapan dengan cara tertentu, untuk memainkan 

peran tertentu terhadap pemerintah (komunikator politik), dan untuk 

mengubah pikiran, perasaan, dan pengharapan mereka, lambang-lambang 

signifikan memudahkan pembentukan opini publik. Sebagaimana lambang 

dari pembicaraan politik, kata-kata, gambar, dan tindakan komunikator 

politik merupakan petunjuk bagi orang-orang bahwa mereka dapat 

mengharapkan sesama warga negara menanggapi lambang-lambang itu 

dengan cara tertentu yang dapat diperkirakan.  
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b. Bahasa: permainan kata dalam pembicaraan politik. Bahasa adalah suatu 

sistem komunikasi yang, i) tersusun dari kombinasi lambang-lambang 

signifikan (tanda dengan makna dan tanggapan bersama bagi orang-orang), 

di dalamnya. 2) signifikasi itu lebih penting daripada situasi langsung 

tempat bahasa itu digunakan, dan 3) lambang-lambang itu digabungkan 

menurut aturan-aturan tertentu. Dalam konstruksi realitas, bahasa adalah 

unsur utama, ia merupakan instrumen pokok dalam menceritakan realitas. 

Berger, Peter dan Thomas Luckman meyakini bahwa bahasa adalah alat 

konseptualisasi dan alat narasi. Dalam komunikasi politik penggunaan 

bahasa menentukan format narasi (dan makna) tertentu (Hamad, 2004). 

John Fiske, menambahkan bahwa penggunaan bahasa tertentu dengan 

demikian berimplikasi pada bentuk konstruksi realitas dan makna yang 

dikandungnya. Pilihan kata dan cara penyajian suatu realitas ikut 

menentukan struktur konstruksi realitas dan makna yang muncul darinya. 

Dari perspektif ini, bahasa bukan hanya mampu mencerminkan realitas, 

tetap bahkan menciptakan realitas (Fiske, 1990). Atas dasar itu, bahasa 

(pembicaraan politik) bisa didayagunakan untuk kepentingan politik. 

Dalam kehidupan politik, para elit politik selalu berlomba menguasai 

wacana politik guna memperoleh dukungan massa. Kaum propagandis 

biasanya paling peduli dengan pengendalian opini publik.  

c. Semiotika: makna dan aturan permainan kata politik. Pesan-pesan yang 

dihasilkan dari hasil pengaruh dari para peserta komunikasi banyak 

bentuknya dan menghasilkan berbagai makna, struktur, dan akibat. Studi 

tentang keragaman itu merupakan satu segi dari ilmu semiotika, yakni teori 

umum tentang tanda dan bahasa. Charles Morris menyatakan bahwa 

semiotika membahas keragaman bahasa dari tiga perspektif (Nimmo, 

1989): semantika (studi tentang makna); sintaktika (berurusan dengan 

kaidah dan struktur yang menghubungkan tanda-tanda satu sama lain; dan 

pragmatika (analisis penggunaan dan akibat permainan kata).  

d. Pragmatika: penggunaan pembicaraan politik. Meyakinkan dan 

membangkitkan massa: pembicaraan politik untuk pencapaian material.  

i. Otoritas sosial: pembicaraan politik untuk peningkatan status.  

ii. Ungkapan personal: pembicaraan politik untuk identitas.  

iii. Diskusi publik: pembicaraan politik untuk pemberian informasi. 
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Pada akhirnya dampak yang timbul dari keseluruhan pesan politik dan sifat 

pembicaraan politik adalah (Nimmo, 1993):  

a. Sosialisasi politik (belajar tentang politik).  

b. Partisipasi politik. 

c. Mempengaruhi pemberian suara. 

d. Mempengaruhi pejabat dalam pembuatan kebijakan. 

Pembahasan tentang dampak dari pembicaraan politik yang mengandung pesan 

politik dengan segala sifat yang terkandung di dalamnya tentang Opini Publik 

pada modul berikut. 

 

4. Rangkuman 

a. Pesan politik adalah raja dalam setiap komunikasi politik. Dalam pesan 

politik, komunikator politik mampu menyebarluaskan ide, gagasan, dan 

membangun pemahaman yang sama tentang konteks politik. Sehingga 

pesan politik berada dalam konteks bahasan tentang kekuasaan, otoritas, 

dan pengaruh. 

b. Sementara berbagai pesan politik disampaikan dalam bentuk retorika, iklan 

politik, dan propaganda. 

c. Pesan politik kemudian disampaikan dalam dua bentuk yaitu verbal dan non 

verbal. 

d. Terdapat 2 model penyusunan pesan politik, yakni penyusunan pesan yang 

bersifat informatif dan penyusunan pesan yang bersifat persuasif 

 

5. Latihan dan atau Lembar Kerja Praktek 

a. Latihan  

i. Setiap mahasiswa menyusun pesan politik berdasarkan objek 

pembicaraan pesan politik, dengan menggunakan 2 teknik 

penyusunan politik. 

ii. Pesan yang disusun berdasarkan tujuan yang ingin dicapai. 

iii. Mahasiswa berperan sebagai komunikator politik. 

 

b. Lembar Kerja Praktik  

Dalam lembar kerja praktek ini mahasiswa diberikan kesempatan 

mempresentasikan pesan politik yang telah disusun dalam bentuk konferensi, 

pidato, atau presentasi. Praktik ini dipresentasikan dalam kelas dan didiskusikan 

oleh seluruh mahasiswa melalui proses tanya jawab. 
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6. Evaluasi Pembelajaran 

Mahasiswa memberikan tanggapan reflektif atas tugas praktik dan diskusi 

yang berlangsung dalam kelas.  

 

7. Umpan Balik 

 

 

C. Penutup  

1. Rangkuman  

Pesan politik adalah salah satu objek kajian utama dalam pembahasan 

mengenai komunikasi politik. Melalui pesan politik, komunikator mampu 

mempengaruhi komunikan baik itu individu maupun khalayak/publik untuk 

berperilaku, bersikap, dan berpikir sesuai dengan apa yang diharapkan oleh 

komunikator politik. Tujuan atau konteksnya adalah tentang kekuasaan, otoritas 

dan pengaruh dalam sistem politik. Dampak yang ditimbulkan oleh pesan politik 

baik berupa terbentuknya opini publik, maupun cara yang dipakai untuk 

menyalurkan pesan politik akan dibahas pada modul selanjutnya.  

 

2. Daftar Istilah  

Istilah Arti 

Visual images Gambar yang terlihat 

Koherensi  Pengaturan secara rapi kenyataan dan gagasan, fakta dan ide 

menjadi suatu untaian yang logis sehingga medah memahami 

pesan yang dikandungnya 

Visualisasi  Pengungkapan suatu gagasan atau perasaan dengan 

menggunakan bentuk gambar, tulisan (kata dan angka), peta, 

grafik, dan sebagainya 

Redundansi  Menyatakan bahwa salah satu konstituen dalam kalimat 

tidak perlu bila dipandang dari sudut semantik. Sebagai 

contoh kita dapat bertitik tolak dari konsep perifrase. 

Misalnya, bila kalimat “Ah diundang 

Burhan”, diperpanjang menjadi “Ah diundang oleh 

Burhan”, maka yang terakhir adalah perifrase (sekaligus 

parafrase) dari kalimat pertama. Perbedaan diantaranya 

hanya terletak pada penggunaan konstituen oleh.  

Abstraksi  Proses atau perbuatan memisahkan 
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Ambiguitas  Sifat atau hal yang bermakna dua; kemungkinan yang 

mempunyai dua pengertian 

Repetisi  Pengulangan  

Proposisi Ungkapan yang dapat dipercaya, disangsikan, disangkal, atau 

dibuktikan benar-tidaknya 

Referensial  Berhubungan dengan referensi atau sumber informasi 

Kondensasi  Penggabungan dua ide atau lebih yang ada di bawah 

kesadaran dan muncul sebagai ide tunggal pada kesadaran 
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MODUL 4 

OPINI PUBLIK 

 

A. Pendahuluan 

1. Deskripsi Singkat  

 Opini publik merupakan salah satu dampak yang timbul dari komunikasi 

politik dalam bentuk kognitif dan afektif. Harapan selanjutnya adalah publik 

mampu mewujudkannya dalam bentuk perilaku politik seperti partisipasi dalam 

pembuatan, implementasi dan perubahan kebijakan maupun partisipasi dalam 

pemilu, dengan memilih atau mendukung kandidat atau parpol tertentu.  

 

2. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) 

Capaian pembelajaran dari Modul 4 ini adalah: 

a. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan konsep-konsep dalam 

komunikasi politik 

b. Mahasiswa mampu memahami mengetahui model-model komunikasi 

politik 

c. Mahasiswa mampu memahami dan merumuskan kembali teori-teori 

komunikasi dan sosial yang terkait dengan fenomena model komunikasi 

d. Mahasiswa mampu Memahami konsep branding dan posisi komunikasi 

politik dalam marketing politik 

 

3. Kemampuan Akhir 

Kemampuan akhir yang akan dimiliki oleh mahasiswa setelah mempelajari 

Modul 4 ini adalah: 

Mahasiswa mampu menjelaskan bentuk-bentuk opini publik yang berkaitan 

dengan politik 

4. Prasyarat Kompetensi (Tidak ada) 

 

5. Kegunaan Modul 4 

Kegunaan atau manfaat dari Modul 4 membantu mahasiswa memahami dan 

menjelaskan opini publik sebagai salah satu kegiatan politik yang memandang 

pentingnya khalayak memiliki persepsi dan pendapat yang sama. Upaya 

pembentukan opini publik tentang politisi, parpol, atau aspek sosial tertentu 

diarahkan pada pembentukan opini yang positif dan negatif. Positif bagi upaya 

untuk mendapatkan dukungan, sementara negatif merupakan upaya untuk 
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menjatuhkan lawan politik. 

 

6. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok 

Materi pokok pembelajaran dalam Modul 4: 

a. Karakteristik dan fungsi opini publik. 

b. Sikap individu. 

c. Mengubah dan membentuk opini publik. 

d. Media massa sebagai pembentuk opini publik. 

 

B. Kegiatan Pembelajaran 

Kegiatan Pembelajaran  

1. Judul Kegiatan Pembelajaran: Opini Publik 

 

2. Kemampuan Akhir (KA) dan Sub Kemampuan Akhir  

Mahasiswa mampu memahami ruang lingkup dan fungsi opini publik, serta 

mampu mengidentifikasi, menganalisis, maupun membentuk dan 

mempertahankan opini publik melalui penggunaan media massa. 

 

3. Uraian, Contoh dan Ilustrasi  

Karl Popper menyatakan pemimpin politik merupakan pihak yang 

mempunyai kekuatan untuk menciptakan opini publik karena mereka berhasil 

membuat beberapa gagasan. Gagasan tersebut awalnya ditolak, kemudian di 

pertimbangkan, dan akhirnya diterima (Nimmo, 2005). Contohnya, sebuah 

kebijakan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai komunikator politik 

tidak selalu langsung diterima, acapkali menimbulkan pro dan kontra. Masyarakat 

atau publik yang pro adalah mereka yang dapat menerima dan setuju, bahkan 

mendukung kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh pemerintah. 

Sebaliknya, mereka yang kontra adalah yang tidak setuju atau mempertanyakan 

apa alasan kebijakan tersebut ditetapkan dan diberlakukan. Sikap pro dan kontra 

adalah pendapat umum atau opini publik. Dalam pembahasan pada modul ini kita 

akan mempelajari proses mengubah dan membentuk serta mempertahankan pro 

menjadi tetap pro, atau pro menjadi kontra, atau sebaliknya. 

Opini publik dalam politik bisa saja sangat beragam, tergantung pada 

kemampuan komunikator melakukan komunikasi politik. Keberagaman ini bisa 

pada masalah yang sama. Contohnya pada masa pemerintahan Presiden Susilo 

Bambang Yudhoyono, setiap ditetapkan kebijakan kenaikan BBM, terjadi 
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demonstrasi oleh mahasiswa dan beberapa pihak lain yang menolak kebijakan 

tersebut. Namun sebaliknya, pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, 

kenaikan BBM justru dapat diterima dengan membangun opini yang dilandaskan 

pada beberapa alasan, seperti dana subsidi akan dialihkan kepada pembangunan 

infrastruktur dan pendidikan, jadi alasannya semua subsidi dialihkan untuk 

kepentingan rakyat. Keberhasilan pemerintahan Jokowi membentuk opini publik 

adalah menciptakan musuh bersama terhadap kebijakan pemerintahan 

sebelumnya yang tetap memberikan subsidi BBM. 

Sifat dinamis pembentukan opini publik sekaligus menegaskan bahwa tidak 

ada kegiatan yang sama dalam setiap peristiwa politik. Opini publik dibentuk 

sesuai dengan keadaan dan situasi politik yang melingkupi peristiwa atau 

komunikator politik. Artinya, setiap peristiwa memiliki alasan yang 

mendasarinya dan hal itu adalah sesuatu yang bisa dijelaskan, dibentuk, diubah, 

dipelihara, dan dipertahankan. Setiap tindakan komunikasi politik mempunyai 

setting peristiwa yang menjadi dasar untuk memahami peristiwa tersebut lebih 

komprehensif. Pemahaman terhadap setting peristiwa adalah kunci pengelolaan 

opini publik. J.D. Halloran menyatakan secara tegas kekeliruan paling besar yang 

dilakukan komunikator massa dan politik adalah mengabaikan matriks sosial 

sebuah peristiwa (Rakhmat, 1999). Dari contoh penaikkan harga BBM diatas kita 

dapat mengambil kesimpulan bahwa seharusnya dalam pembentukan opini 

publik, komunikator perlu memahami matriks sosial karena setiap proses dan 

peristiwa politik memiliki alasan serta kondisi sosial masing-masing, termasuk 

kondisi khalayak pesan politik. Artinya, komunikator politik dituntut untuk peka 

terhadap jaringan dan kondisi sosial masyarakat karena setiap peristiwa terjadi 

dalam sistem sosial tertentu. 

Opini publik merupakan tindakan dalam komunikasi politik untuk 

memenangkan hati, pikiran, dan perilaku masyarakat sebagai publik politik. 

Setiap proses politik meliputi pembentukan dan perubahan opini publik. Hal 

tersebut karena khalayak politik mempunyai kekuatan untuk menentukan berhasil 

tidaknya komunikator politik dalam proses politik dengan tindakan publikasi, 

sosialisasi, kampanye, dan propaganda politik. Proses memenangkan opini publik 

dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan masif. Artinya, semua proses dan 

tindakan dalam pembentukan opini adalah sebuah tindakan yang terencana serta 

terkendali. Media massa merupakan medium yang digunakan oleh komunikator 

politik untuk memenangkan opini masyarakat. Media massa dengan kekuatan 

memengaruhi khalayak didukung oleh jangkauan yang luas, serentak, dan cepat, 

walau pemanfatan media massa cenderung mahal biayanya dibandingkan dengan 
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media baru (new media) atau media sosial (sosial media). Media baru dan media 

sosial menjadi pilihan media dalam proses komunikasi politik masyarakat dan 

generasi baru saat ini. Generasi muda lebih menyukai menggunakan kecanggihan 

serta kemudahan media baru dan media sosial dibandingkan jenis media lama, 

seperti televisi, radio, buku, majalah, dan surat kabar. Dalam proses pembentukan 

dan perubahan opini publik, media komunikasi massa, baik media lama, media 

baru, maupun media sosial, memainkan peran penting. 

Masyarakat memahami bahwa media merupakan medium transformasi 

berbagai informasi. Pembentukan opini publik, sebagai salah satu aktivitas dalam 

proses komunikasi politik, menggunakan media untuk memperoleh dan 

menciptakan keberpihakan khalayak kepada komunikator politik. Contohnya, 

Majelis Kehormatan DPR yang menyidangkan Ketua DPR RI, Setya Novanto, 

terkait kasus pencatutan nama Presiden Joko Widodo dalam rekaman yang 

dilakukan oleh Presiden Direktur PT. Freeport. Kasus tersebut menyebabkan 

muncul tuntutan agar Setya Novanto mundur sebagai Ketua DPR RI. Opini publik 

yang terbentuk adalah anggota DPR cenderung semena-mena dan menjadi broker 

bagi penguasa. Sementara image positif dinikmati oleh Joko Widodo dan Jusuf 

Kalla, walaupun data rekaman nama Jusuf Kalla disebut akan diberikan saham 

sebanyak 9%. Publik cenderung mengabaikan hal tersebut, dalam konteks ini, 

agenda publik telah berhasil dibentuk oleh media sesuai agenda media. 

Berikut adalah beberapa definisi opini publik menurut beberapa ahli, antara 

lain (Wahid, 2016):  

a. Dan Nimmo menyatakan bahwa opini publik adalah penggabungan pikiran, 

perasaan, dan usul yang diungkapkan oleh warga negara secara pribadi 

terhadap pilihan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yang bertanggung 

jawab atas ketertiban sosial dalam situasi yang mengandung konflik, 

perbantahan, dan perselisihan pendapat tentang apa yang akan dilakukan 

serta bagaimana melakukannya (Nimmo, 2005). 2.  

b. Emory S. Bogardus mengatakan bahwa opini publik adalah hasil 

pengintegrasian pendapat berdasarkan diskusi dalam masyarakat 

demokratis (Helena, 2007).  

c. Herbert Blumer menyatakan opini publik merupakan sekumpulan 

pandangan individu terhadap isu yang sama, berhubungan dengan arah 

opini, pengukuran intensitas, stabilitas, dukungan informasi, dan dukungan 

sosial.  
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Umaimah Wahid (2016) merumuskan definisi opini publik diatas sebagai: 

a. Gabungan antara pikiran, perasaan, dan usul yang diungkapkan oleh warga 

negara terhadap pilihan kebijakan komunikator politik.  

b. Hasil interaksi individu melalui sebuah perdebatan. 

c. Sekumpulan pandangan individu terhadap isu/permasalahan yang sama 

dengan pengukuran intensitas, stabilitas, dukungan informasi, dan 

dukungan sosial.  

d. Unit sosial dalam jumlah yang besar dan aktif berkomunikasi sehingga 

semua pihak terlibat dan mengenali masalah bersama.  

e. Sikap pribadi seseorang atau kelompok yang berasal dari dalam 

kelompoknya.  

f. Terbentuk dari proses awal yang belum nyata berubah menjadi nyata, 

kemudian menetap kuat dan tidak mudah berubah. 

Floyd Allport mengumpulkan 12 karakteristik opini publik, yaitu (Arifin, 2010):  

a. Merupakan perilaku manusia individu-individu;  

b. Dinyatakan secara verbal.  

c. Melibatkan banyak individu.  

d. Situasi dan objeknya dikenal secara luas.  

e. Penting untuk orang banyak.  

f. Pendukungnya bersedia untuk terlibat.  

g. Disadari, kesadaran bahwa setiap situasi berbeda reaksinya.  

h. Diekspresikan, sikap atau pendapat melibatkan ekspresi.  

i. Pendukungnya tidak harus berada pada tempat yang sama.  

j. Bersifat menentang atau mendukung sesuatu, adanya pro kontra.  

k. Mengandung unsur pertentangan sebagai upaya menuju tujuan bersama.  

l. Efektif untuk mencapai objektivitas dalam mencapai tujuan bersama. 

Ciri dan sifat dari opini publik menurut Sunarjo seperti yang dikutip oleh 

Umaimah Wahid (2016) 

a. Sederhana. Pesan politik pada pembentukan opini publik disampaikan 

dalam pernyataan atau bahasa yang sederhana agar khalayak atau publik 

dapat memahami pesan tersebut dengan mudah. Sifat ini yang terkadang 

menyebabkan opini publik pada dasarnya belum menjelaskan mengenai 

sebuah isu dengan baik. Contoh: pernyataan Calon Presiden Jokowi dalam 

Debat Presiden 2014 mengenai ‘membangun tol laut’ merupakan 

pernyataan dan rencana yang fenomenal. Dengan alasan Indonesia adalah 

negara maritim, keberadaaan tol laut akan sangat mendukung pembangunan 

daerah-daerah karena mampu menghubungkan wilayah-wilayah di 

Indonesia yang perairannya lebih luas daripada daratan.  

b. Labil. opini publik sangat mudah berubah jika terdapat pesan politik baru 

yang memudahkan diterima oleh publik. Artinya, pesan opini publik bukan 

sesuatu yang menetap, melainkan terbuka untuk dipengaruhi oleh sumber 

komunikasi politik lainnya guna membentuk opini publik baru. Contoh: 
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opini positif seorang kandidat dapat saja berubah karena pesan politik yang 

baru memberikan informasi yang berbeda dengan informasi sebelumnya. 

Pesan politik yang lontarkan oleh Tim Sukses Jokowi-JK dan tim relawan 

Jokowi-JK mengenai Prabowo Subianto yang dalam Pilpres 2014 

dikonstruksi sebagai pihak yang bertanggung jawab atas peristiwa 20 Mei 

1998. Pemberitaan atau pesan politik berbeda pada 2004 ketika Prabowo 

Subianto berpasangan dengan Megawati Soekarnoputri sebagai calon 

presiden dan wakil presiden.  

c. Afinitas. Bahasa adalah alat yang paling kuat dan mudah dalam 

mengonstruksi sebuah realitas. Penggunaan struktur bahasa, gaya menulis, 

idiom-idiom, metafora, leksikon, serta huruf abjad yang dipakai dan cara 

menyajikan suatu berita menentukan efek yang muncul.  

Lebih lanjut, Nimmo (2006) berpendapat opini publik mempunyai ciri-ciri 

sebagai berikut:  

a. Terdapat isi, arah, dan intensitas mengenai opini publik. Komunikator 

politik, peristiwa, serta karakteristik dan tujuan opini publik adalah alasan 

sebuah pesan politik dikonstruksi dan dipublikasikan. Pesan politik yang 

disampaikan seseorang yang berpengaruh, seperti presiden, wakil presiden, 

atau komunikator politik lainnya memberi nilai yang berbeda. Namun, 

dalam konteks era media baru dan media sosial, publik atau pengguna 

media onlinedapat menjadi pencipta opini publik, walau dengan kapasitas 

yang berbeda, dan membutuhkan dukungan banyak pengguna lainnya.  

b. Terdapat kontroversi. Kontroversi menandai adanya opini publik yang tidak 

dipercayai oleh rakyat. Sebuah opini publik tidak selalu diterima bulat-bulat 

oleh masyarakat, melainkan sangat mungkin menimbulkan perdebatan 

karena perbedaan perspektif dalam banyak sektor di antara publik. 

Perbedaan partai politik, ideologi, agama, pendidikan, kepentingan, dan 

lain-lainnya ikut memengaruhi munculnya kontroversi di tengah 

masyarakat.  

c. Mempunyai volume. Kontroversi yang terjadi menciptakan afiliasi 

kelompok yang sepakat dan mendukung sebuah isu yang diperdebatkan. 

Sedangkan yang kontra atau tidak mendukung akan menjadi sebuah 

kelompok yang mengkritik, membantah, dan tidak mendukung isu yang 

menjadi perdebatan.  

d. Relatif tetap walaupun dapat diubah dari positif ke negatif, atau sebaliknya. 

Opini publik cenderung bisa bertahan selama komunikator politik terus 

memelihara pesan-pesan tersebut dan khalayak menilai hal tersebut ‘benar’ 

serta setuju dengan pesan politik tertentu. Oleh karenanya, opini publik 

dapat bertahan dalam waktu tertentu. 

Opini dapat dinyatakan secara verbal, terbuka dengan kata-kata yang dapat 

ditafsirkan secara jelas, atau melalui pilihan-pilihan kata yang sangat halus dan 

tidak secara langsung dapat diartikan (konotatif). Opini dapat pula dinyatakan 
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melalui perilaku, bahasa tubuh, raut muka, simbol-simbol tertulis, pakaian yang 

dikenakan, dan oleh tanda-tanda lain yang tidak terbilang jumlahnya, melalui 

referensi, nilai-nilai, pandangan, sikap, dan kesetiaan. 

George Carslake Thompson mengemukakan bahwa proses pembentukan 

opini publik dalam suatu publik yang menghadapi isu menimbulkan berbagai 

kondisi yang berbeda, yaitu (Helena, 2007):  

a. Mereka dapat setuju terhadap fakta yang ada ataupun boleh tidak setuju.  

b. Mereka dapat berbeda dalam perkiraan, tetapi boleh juga tidak berbeda 

pandangan. 

c. Perbedaan yang lain bahwa mungkin mereka mempunyai sumber data yang 

berbeda-beda 

Selanjutnya, Susanto dalam Umaimah Wahid, dengan mengacu kepada pendapat 

Cultip dan Center, menyatakan bahwa pembentukan opini publik terjadi karena:  

a. Sejumlah orang menyadari suatu situasi dan masalah yang dianggap perlu 

dipecahkan. Maka dari itu, mereka mencari beberapa alternatif sebagai 

pemecah masalahnya berdasarkan pada fakta yang diperoleh.  

b. Beberapa alternatif lain sebagai saran pemecahan masalah ditemukan 

sehingga terjadilah diskusi tentang kemungkinan penerimaan salah satu 

atau beberapa alternatif.  

c. Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan pilihan terhadap salah satu 

atau beberapa alternatif yang disetujui bersama melalui pelaksanaan 

keputusan yang telah diambil, terbentuklah suatu pengelompokan baru dan 

dipupuklah kesadaran kelompok.  

d. Berdasarkan keputusan tersebut, dirumuskanlah suatu perincian 

pelaksanaan dan tindakan dalam bentuk program sebagai konsep kerja yang 

mencari dukungan lebih luas, bukan saja dalam kelompok yang telah 

menerimanya, melainkan di luar kelompok sehingga terjadilah diskusi 

secara menjalar di kelompok-kelompok lain. 

Berdasakan karakteristik opini publik, aktor politik sangat penting membentuk 

opini publik yang dapat memudahkan, memperkuat, dan mampu memelihara 

kekuasaan. Emory S. Bogardus mengemukakan bahwa opini publik mempunyai 

3 fungsi sebagai keutuhan dalam kehidupan sosial dan politik, yakni (Arifin, 

Opini Publik, 2008):  

a. Penguat UU dan peraturan-peraturan. Tanpa dukungan pendapat umum, 

UU dan peraturan-peraturan tidak akan berjalan.  

b. Pendukung moral dalam masyarakat.  

c. Pendukung eksistensi lembaga sosial dan lembaga politik.  
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Menurut Dan Nimmo (2005) fungsi kekuatan opini publik bagi komunikator 

politik dan institusi politik, yakni:  

a. Menjadi kekuatan sosial.  

b. Melanggengkan atau menghapuskan nilai dan norma dalam masyarakat.  

c. Mengancam karier seseorang, keberadaan organisasi atau perusahaan.  

d. Mempertahankan atau menghancurkan organisasi atau perusahaan. 

Opini publik mempunyai kekuatan membentuk kekuatan sosial, norma, sekaligus 

menghapus dan melanggengkan kekuasaan. Opini publik dapat memperkuat 

kebijakan dan UUatau peraturan. Tanpa dukungan opini publik yang kuat, 

komunikator politik tidak akan mampu menjalankan perundang-undangan, 

kebijakan, dan program yang menjadi output dalam sistem politik. Pada dasarnya, 

semua pihak yang terlibat dalam proses politik menyadari pentingnya opini 

publik. Tidak ada sistem politik yang dapat bertahan lama kecuali mempunyai 

dukungan publik yang positif. Dalam sistem politik yang menganut demokrasi, 

opini publik menjadi ‘senyawa’ yang menjelma menjadi energi dan kekuatan 

dalam menjalankan pemerintahan bagi eksekutif. 

Salah satu tujuan dibentuknya opini publik adalah membentuk citra positif 

atau negatif terhadap komunikator politik. Pembentukan citra positif oleh 

seseorang, kelompok, organisasi politik, dan organisasi masyarakat bertujuan 

memunculkan opini positif. Opini positif dan citra positif akan sangat 

menguntungkan komunikator politik. Pembentukan citra positif terjadi juga pada 

level personal. Opini individu muncul sebagai akibat persepsi-persepsi yang 

timbul terhadap suatu permasalahan yang terjadi di masyarakat. Opini 

berdasarkan penafsiran setiap individu atau setiap orang akan berbeda pandangan 

nya terhadap suatu masalah. Opini itu bisa setuju dan tidak setuju, atau 

menimbulkan pro dan kontra. Dengan demikian, baru akan diketahui bahwa ada 

orang-orang yang sependapat dan tidak sependapat dengannya setelah dia 

memperbincangkan dengan orang lain. Jadi, opini publik merupakan perpaduan 

dari opini-opini individu. 

Keberhasilan opini publik ditentukan oleh sikap individu-individu dalam 

memaknai pesan pada pembentukan opini publik. Pesan politik yang disampaikan 

kepada publik politik tertentu menjadi tidak berarti sama sekali jika individu-

individu yang menjadi bagian dari publik tidak memahami dan menyetujui pesan 

yang disampaikan komunikator politik. Oleh karenanya, mengonstruksi pesan 

sesuai dengan karakteristik dan kapasitas publik penerima pesan sangatlah 

penting. Berkaitan dengan sikap individu dalam memahami opini publik, terdapat 

beberapa pandangan mengenai sikap individu terhadap opini publik, yaitu 

(Wahid, 2016):  
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a. Orientasi. Orientasi adalah kecenderungan khalayak terhadap suatu pesan 

atas dasar pertimbangan dan kepentingan tertentu. Kecenderungan individu 

dalam memahami opini publik mencakup persepsi terhadap isu atau objek 

yang sedang menjadi pembicaraan politik yang didukung oleh persepsi 

orang lain yang signifikan terhadap isu atau objek yang sama. Terdapat tiga 

alasan individu mempunyai orientasi tertentu terhadap sebuah isu, yaitu 

menyangkut masalah penilaian terhadap objek berdasarkan pengalaman 

dengan sumber nilai: 

i. Kemenonjolan (salience) adalah perasaan tentang suatu objek yang 

berasal dari pengalaman individu. Pengalaman individu, dalam hal 

ini, masyarakat Kotamadya Surabaya terhadap Walikota Surabaya Tri 

Rismaharini yang dinilai kinerjanya lebih mengutamakan 

kepentingan umum, menyebabkan individu tersebut kembali 

memilihya sebagai Walikota Surabaya pada Pilkada 2015 yang lalu.  

ii. Relevansi (pertinence) adalah nilai relatif dari sebuah objek yang 

dibandingkan dengan objek lain berdasarkan atribut yang sama. 

Kinerja Tri Rismaharini positif di mata individu-individu karena 

konsep pelayanan yang memenuhi kebutuhan apalagi jika 

dibandingkan dengan pejabat sebelumnya. 

iii. Sikap. memformulasikan sikap sebagai derajat afek positif atau afek 

negatif terhadap suatu objek psikologis. Sikap sebagai predisposisi 

yang dipelajari untuk merespons secara konsisten dengan cara 

tertentu mengenai objek tertentu yang berhubungan dengan empat 

komponen, yaitu: i) kerangka referensi evaluatif (nilai dan 

kepentingan); suka tidak suka seseorang terhadap politikus tertentu 

terkait dengan nilai yang diyakini dan kepentingan. Misalnya, jika 

seseorang menyukai Donald Trump atau Hillary Clinton sebagai 

calon Presiden Amerika periode mendatang, alasannya didasarkan 

pada sikapnya mengenai isu-isu yang diusung kedua calon presiden 

tersebut, apakah isu-isu tersebut mewakili kepentingannya atau tidak. 

2) Kognisi (pengetahuan dan keyakinan); sikap seseorang mengenai 

perlu tidaknya hukuman kebiri atau hukuman mati bagi pelaku 

pemerkosaan sangat tergantung dari pengetahuan dan keyakinan yang 

dimiliki seseorang. 3) Afektif (perasaan) dan kecenderungan; sikap 

seseorang mengenai perilaku kandidat tertentu terkait dengan 

perasaan dan kecenderungan emosi yang dimiliki. 4) Niat perilaku; 

niat seorang politikus mengenai isu keterwakilan perempuan, 

pembelakaan terhadap buruh migran dan isu-isu perempuan lainnya 

dapat terlihat dari perilaku, baik verbal maupun nonverbal.  

b. Koorientasi Dalam pembentukan opini publik dibutuhkan banyak individu 

yang mempunyai kesamaan penilaian terhadap sebuah isu. Koorientasi 

adalah keadaan individu ketika dua atau lebih orientasi individu mengarah 

pada isu atau objek yang sama. Beberapa jenis koorientasi yang dialami 
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individu mengenai pesan politik yang dikonsumsi sehingga membentuk 

opini publik mengenai aktor politik, yaitu:  

i. Congruention, yaitu sejauhmana kesesuaian pandangan Anda dengan 

perkiraan pandangan orang lain mengenai isu yang sama. 

Kepercayaan, nilai, dan kesediaan subjektif memunculkan koorientasi 

dengan orang lain. Individu yang mempunyai persepsi positif 

mengenai kandidat Pilkada 2015 menyebabkan opini publik positif 

atau negatif sehingga memengaruhi keputusan dalam menentukan 

pilihan politik.  

ii. Agreement, yaitu sejauh mana dua orang atau lebih memberikan 

evaluasi terhadap sebuah isu yang menjadi perhatian bersama. 

Seseorang yang sebelumnya mempunyai persepsi positif atau negatif 

mengenai pasangan Capres Joko Widodo-M. Jusuf Kalla dan 

pasangan Capres Prabowo Subianto, setelah satu pemerintahan 

Jokowi-JK dapat saja melakukan evaluasi mengapa memilihnya. Hal 

itu ditandai dengan hashtag “Menyesal Pilih Jokowi-JK”. Sebaliknya, 

pemilih Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, dapat saja mengevaluasi 

pilihan, terutama mengenai aktor politik/politikus kader-kader partai 

pendukung yang marak diberitakan terlibat korupsi.  

iii. Understanding, yaitu mengukur kemiripan definisi dari dua orang 

atau lebih. Pemahaman pada sebuah isu merupakan kata kunci opini 

publik pada level individu dan kelompok/publik serta mampu 

bertahan dalam jangka waktu yang lama. Individu yang memberikan 

hak suara dalam Pilpres 2014 dan Pilkada 2015 bisa saja kecewa 

dengan kinerja pasangan terpilih selama 1 tahun ini (Presiden Jokowi 

dan Wapres Jusuf Kalla), hal itu terbukti dengan hasil survei di mana 

popularitas Jokowi yang semakin menurun. Namun, seseorang secara 

personal tetap memahami situasi itu dan tetap bertahan dalam opini 

publik positif karena masih percaya terhadap pasangan tersebut. 

Didukung dengan pemberitaan bahwa sebenarnya sudah banyak 

pencapaian Jokowi selama menjadi Walikota Solo dan Gubernur DKI 

Jakarta, dan akan melakukan hal yang sama selama menjadi presiden. 

Jokowi baru memerintah 1 tahun, masih ada waktu 4 tahun ke depan 

untuk membuktikan kinerjanya sesuai janji-janji selama kampanye 

Pilpres 2014. Pemahaman yang sama dimiliki juga oleh individu-

individu lainnya sehingga bertahan dengan opini positif terhadap 

Jokowi-Jusuf Kalla. 

Dampak dari opini publik bukan hanya memengaruhi tindakan seseorang, 

melainkan dapat membentuk cerita/ideologi/nilai yang tertanam pada masyarakat 

hingga turun temurun. Hal tersebut tercermin pada mitos, ideologi, dan utopia. 

Pengaruh besar yang ditimbulkan oleh opini publik harus dapat dikontrol jika 

tidak ingin terjadi hal di luar keinginan. Oleh karena itu, seorang public relations 
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politik, konsultan politik, atau manajer kampanye yang terlibat dalam pemasaran 

politik dan bekerja membentuk citra harus mempunyai pengetahuan tentang opini 

publik. 

Memahami opini seseorang, terlebih opini publik, bukanlah sesuatu yang 

sederhana. Opini yang sedang beredar harus dipahami pada segmen publiknya. 

Opini berkaitan erat dengan pendirian (attitude). Lebih lanjut, opini mempunyai 

unsur sebagai molekul opini, yaitu belief (kepercayaan terhadap sesuatu), attitude 

(apa yang sebenarnya dirasakan seseorang), dan perception (persepsi). Unsur-

unsur itu yang menyebabkan opini dapat bertahan sehingga publik dapat saja 

semakin bertambah besar jumlahnya dengan pengaruh yang lebih luas. Opini bisa 

berkembang menjadi luas atau menjadi “milik suatu segmen masyarakat”. Opini 

yang terkristal menjadi luas disebut opini publik. Untuk berkembang menjadi 

opini publik, opini-opini tersebut melewati sejumlah dimensi: waktu, cakupan 

(luasnya publik), pengalaman masa lalu audiens, media massa, dan tokoh. Akar 

opini sebenarnya adalah persepsi yang ditentukan oleh beberapa faktor, seperti 

latar belakang budaya, pengalaman masa lalu, nilai-nilai yang dianut, dan berita-

berita yang berkembang. Persepsi akan memunculkan interpretasi yang 

selanjutnya akan melahirkan pendirian. Pendirian adalah apa yang sebenarnya 

dirasakan oleh seseorang. Pendirian sering disebut juga sikap dan bentuk opini 

yang masih tersembunyi dalam batin seseorang 

Rhenald Kasali (Kasali, 2000) pembentukan opini publik dalam proses 

komunikasi politik mempunyai beberapa tahapan perkembangan: 

a. Proses waktu. Pembentukan opini publik bukan aktivitas instan atau 

pekerjaan satu dua hari, melainkan pekerjaan dengan perencanaan, 

pelaksanaan, proses pengelolaan sumber daya manusia, budgeting, media, 

target khalayak atau publik, kontrol, dan evaluasi. Semua proses mulai dari 

pra, pelaksanaan, serta pasca membutuhkan waktu yang sesuai dengan 

kebijakan dan program yang ada.  

b. cakupan (luasnya publik). Khalayak merupakan sasaran atau target 

pembentukan opini publik. Khalayak menerima pesan yang disampaikan 

oleh media berkaitan dengan komunikator politik sebagai informasi untuk 

melakukan interpretasi atas pesan yang disampaikan. Khalayak berjumlah 

besar, tidak terlalu terindentifikasi secara individu, namun mereka 

mempunyai keterkaitan personal mengenai sebuah isu. Semakin besar 

jumlah khalayak yang terbentuk menjadi publik, semakin baik dan berhasil 

proses pembentukan opini publik. Jumlah publik yang besar menandakan 

bahwa dukungan politik kuat dan berhasil menciptakan citra politik yang 

baik bagi komunikator politik.  

c. Pengalaman masa lalu. Khalayak atau publik mempunyai pengalaman 
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mengenai isu/berita yang sedang menjadi pembicaraan. Semakin intensif 

hubungan antara khalayak/publik dan isu sebagai objek pembicaraan, 

semakin banyak kesamaan pengalaman yang akan dirasakan oleh khalayak 

tersebut menjadi suatu konsensus. Khalayak/publik terikat dengan isu 

sesuai dengan pengalaman mereka. 

d. Tokoh (aktor pelaku). Komunikator politik bertindak sebagai sumber 

informasi atau pelaku tindakan politik. Aktor politik yang merencanakan, 

mengelola, melaksanakan, dan mengontrol proses komunikasi politik. 

Dalam pelaksanaannya, aktor politik biasanya dibantu oleh komunikator 

politik profesional yang biasa disebut konsultan politik, manajer kampanye 

(spin doctor), atau tim sukses.  

e. Media massa. Media massa merupakan satu-satu medium yang mampu 

menjangkau khalayak (audience) dalam jumlah yang besar, serentak, masif, 

dan terus menerus sesuai dengan kepentingan komunikator serta media. 

Sekaligus mampu melakukan penetrasi sosial terhadap khalayak mengenai 

sebuah isu yang berkaitan dengan aktor politik. 

Usaha untuk memengaruhi opini, mengubah sikap dan tingkah laku publik dapat 

dilakukan dengan cara berikut (Wahid, 2016):  

a. Koersif (memaksa). Tindakan yang bersifat memaksa yang dilakukan 

dengan teror, pemerasan, boikot, kekuasaan, dan cara-cara lain yang dapat 

menekan batin serta menegangkan jiwa sehingga menimbulkan ketakutan 

di kalangan publik.  

b. Persuasif. Tindakan yang menggarap aspek psikologis secara halus guna 

membangkitkan kesadaran individu melalui komunikasi yang informatif. 

Komunikasi persuasif yang dilakukan, baik secara lisan (pidato, ceramah, 

propaganda, dan sebagainya) maupun tulisan (menggunakan gambar-

gambar, isyarat, tanda-tanda, dan sebagainya), memerlukan pengetahuan 

dan persiapan yang matang. 

Walter Lippmann dalam bukunya yang berjudul Public Opinion mengatakan 

bahwa media memiliki peran dalam mendefinisikan dunia. Media memegang 

peranan sebagai mediator yang akan mempertemukan realitas dengan gambaran 

yang ada dalam pikiran atau dalam bahasa Lippmann The World Outside and the 

Pictures in Our Head. Menurut McComb (1994), istilah agenda-setting sinonim 

dengan peran media massa dalam membentuk opini dan persepsi publik tentang 

isu-isu penting (Effendy, 2000). Pada konteks sekarang ini, masyarakat 

cenderung mempunyai informasi dan pengetahuan mengenai aktor politik serta 

tindakan politik yang diperoleh dari media. Namun, bagaimana pun banyaknya 

informasi, khalayak selalu mempunyai kemungkinan untuk dipengaruhi oleh 

aktor politik, walau tidak semudah pada era di mana media belum semudah ini 

diaksek oleh khalayak. 
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Adapun cara-cara menguji atau meneliti opini publik yang dapat dilakukan, 

antara lain (Wahid, 2016):  

a. Polling, yaitu pengumpulan suara atau pendapat masyarakat secara lisan 

maupun tertulis. Poling adalah metode yang paling sederhana atau 

cenderung tidak serumit metode penelitian atau pengukuran lainnya. 

Polling dapat saja dilakukan oleh pihak media dengan meminta pelanggan 

atau konsumen menjawab pertanyaan yang sudah ditetapkan sebelumnya. 

Dalam pilpres 2014, di media onlinemuncul polling mengenai siapa 

presiden yang diinginkan dan tepat serta dipercaya dapat membawa 

Indonesia ke depan sebagai sebuah harapan baru bagi semuanya.  

b. Attitude scales, yaitu menetapkan berapa orang yang setuju dan tidak setuju 

mengenai suatu masalah. Perilaku publik dapat diukur dengan survei atau 

metode lainnya untuk mengetahui kecenderungan sikap publik terhadap isu 

tertentu. Pada Pemilu DKI Jakarta 2017, partai politik membuka peluang 

dengan mengadakan konvensi dalam rangka menyaring para kandidat yang 

akan dipilih berdasarkan tingkat elektabilitas mereka di tengah khalayak 

pemilih. Partai Demokrat Perjuangan Indonesia (PDIP) mengadakan seleksi 

calon yang akan maju sebagai calon Gubernur DKI Jakarta pada Mei 2016 

untuk melihat tingkat kandidat, yang kemudian baru akan dipilih dan 

diputuskan kandidat yang paling berpeluang memenangkan Pilkada DKI 

Jakarta 2017.  

c. Interview, yaitu wawancara yang bersifat umum dan terbuka. Wawancara 

kepada publik terpilih berdasarkan kategori dan alasan tertentu dapat 

menghasilkan pandangan yang mendalam mengenai sebuah isu atau 

persoalan. Partai politik biasa melakukan wawancara terhadap kandidat 

yang akan mereka usung terutama jika kandidat lebih dari satu atau 

pasangan yang diusung berbeda partai politik. Tujuannya untuk mengetahui 

visI, misi, strategi dan komitmen kandidat. Dalam Pilkada Kotamadya 

Surabaya 2015, PDIP dan PAN melakukan wawancara terhadap kandidat 

mereka.  

d. Tulisan, baik pemberitaan, opini, maupun respons dari masyarakat yang 

mengemukakan suatu persoalan atau isu. Dalam era media baru dan media 

sosial, perilaku publik dapat diketahui lebih cepat karena publik dapat 

menciptakan pesan dan melakukan perdebatan mengenai sebuah isu. Partai 

politik dan tim sukses biasanya sudah merencanakan strategi komunikasi 

politik memperkenalkan kandidat yang akan diusung dalam pemilu 

mendatang. Contohnya, gerakan masif media berbagai jenis di Indonesia 

dalam menciptakan sosok Jokowi sebagai kandidat presiden yang paling 

cocok untuk Indonesia. Sosialisasi dan kampanye dalam berbagai bentuk 

sudah dilakukan sejak 2013 setelah satu tahun Jokowi menjabat sebagai 

Gubenur DKI Jakarta. 
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4. Rangkuman 

a. Gabungan antara pikiran, perasaan, dan usul yang diungkapkan oleh warga 

negara terhadap pilihan kebijakan komunikator politik. Hasil interaksi 

individu melalui sebuah perdebatan. Sekumpulan pandangan individu 

terhadap isu/permasalahan yang sama dengan pengukuran intensitas, 

stabilitas, dukungan informasi, dan dukungan sosial. Unit sosial dalam 

jumlah yang besar dan aktif berkomunikasi sehingga semua pihak terlibat 

dan mengenali masalah bersama. Sikap pribadi seseorang atau kelompok 

yang berasal dari dalam kelompoknya. Terbentuk dari proses awal yang 

belum nyata berubah menjadi nyata, kemudian menetap kuat dan tidak 

mudah berubah. 

b. Opini publik memiliki sifat Sederhana, labil, dan Afinitas 

c. Selain sekedar untuk membentuk citra politik, opini publik bermanfaat bagi 

penguat UU dan peraturan-peraturan. Tanpa dukungan pendapat umum, UU 

dan peraturan-peraturan tidak akan berjalan. Opini publik juga bermanfaat 

bagi lahirnya pendukung moral dalam masyarakat, dan pendukung 

eksistensi lembaga sosial dan lembaga politik. Manfaat ini khusus bagi 

negara yang menerapkan prinsip-prinsip demokrasi. 

d. Media massa menjadi salah satu saluran utama dalam penyampaian pesan 

yang akan membentuk opini publik. Baik dari komunikatornya secara 

langsung maupun dalam penyebaran berantai kepada khalayak. 

e. Untuk mengubah opini publik dapat dilakukan dengan cara persuasif dan 

koersif. Pembahasan tentang persuasif akan dibahas secara terpisah pada 

modul selanjutnya. 

 

5. Latihan dan atau Lembar Kerja Praktek 

a. Latihan  

i. Setiap mahasiswa melakukan identifikasi dan menjelaskan 1 bentuk 

opini publik dalam politik terkini. 

ii. Identifikasi dijelaskan dengan rincian indikator ciri-ciri, manfaat, dan 

sikap individu mengenai opini publik tersebut. 

iii. Penjelasan dibuat secara rinci dan mendetail dalam bentuk narasi 

deskriptif yang akan dipresentasikan dan didiskusikan di kelas. 
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b. Lembar Kerja Praktik  

Dalam lembar kerja praktek ini mahasiswa silahkan menjelaskan pemikiran 

setiap tokoh yang disebutkan dalam kegiatan pembelajaran ini dengan tabel di 

bawah ini. 

No Nama Tokoh Pokok Pikirannya 

1   

2   

3   

 

6. Evaluasi Pembelajaran 

a. Mahasiswa memberikan tanggapan reflektif dalam proses diskusi kelas 

tentang opini publik. 

b. Mahasiswa mampu menjelaskan pemikiran dari setiap tokoh. 

 

7. Umpan Balik 

 

 

C. Penutup  

1. Rangkuman  

Opini publik hidup dan berkembang pada masyarakat yang memiliki 

partisipasi politik yang aktif. Proses penyebaran opini publik bisa dilakukan 

melalui pendekatan koersif pada pemerintahan yang otoriter, dan persuasif pada 

pemerintahan yang demokratis. Meski ini tidak rigid. Karena keduanya dapat 

digabungkan pada setiap bentuk pemerintahan, namun secara umum pola 

pembentukan opini publik pada sistem otoriter melalui koersif, dan demokratis 

melalui persuasi. Pembentukan opini publik yang paling kaku dapat dilakukan 

melalui indoktrinasi yang dilakukan secara terus menerus dengan kontrol pada 

media massa. Oleh karena itu pembahasan mengenai opini publik dapat dipakai 

dalam melihat pendapat umum pada setiap bentuk sistem pemerintahan dan 

sistem politik. 
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2. Daftar Istilah  

Istilah Arti 

Koersif  Paksaan  

Persuasif  Rayuan atau ajakan 

Idiom-idiom  Idiom adalah bentuk ujaran yang maknanya sudah menyatu 

dan tidak dapat ditafsirkan dari makna-makna unsur 

pembentuknya, baik secara leksikal maupun secara 

gramatikal 

Leksikon   Komponen bahasa yang memuat semua informasi tentang 

makna dan pemakaian kata dalam bahasa 

Metafora  Gaya bahasa perbandingan langsung karena tidak 

mempergunakan kata-kata pembanding 

Public relations Kegiatan yang dilakukan untuk membentuk, mengubah, 

atau mempertahankan sebuah citra positif yang ada di 

tengah masyarakat. 
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MODUL 5 

MEDIA POLITIK 

 

A. Pendahuluan 

1. Deskripsi Singkat  

 Telah dikatakan pada modul sebelumnya bahwa media massa memiliki 

peran sentral dalam terciptanya opini publik. Sehingga pembahasan tentang 

media massa sebagai media yang menyampaikan informasi, gagasan, edukasi, 

dan menjadi pemicu terjadinya perubahan sosial karena menyampaikan nilai-nilai 

ideologi tertentu dalam sistem politik. Namun selain media massa, saluran yang 

dapat digunakan dalam proses komunikasi politik, ada organisasi, individu yang 

dapat memanfaatkan media sosial berbasis internet sebagai saluran komunikasi 

politik.  

 

2. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) 

Capaian pembelajaran dari Modul 5 ini adalah: 

a. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan konsep-konsep dalam 

komunikasi politik 

b. Mahasiswa mampu memahami mengetahui model-model komunikasi 

politik 

c. Mahasiswa mampu memahami dan merumuskan kembali teori-teori 

komunikasi dan sosial yang terkait dengan fenomena model komunikasi 

  

3. Kemampuan Akhir 

Kemampuan akhir yang akan dimiliki oleh mahasiswa setelah mempelajari 

Modul 5 ini adalah: 

a. Mahasiswa mampu menjelaskan bentuk-bentuk saluran komunikasi politik 

dalam politik. 

b. Mahasiswa mampu menganalisis dan menjelaskan peran media baru dan 

media sosial sebagai saluran dalam komunikasi politik.  

 

4. Prasyarat Kompetensi (Tidak ada) 
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5. Kegunaan Modul 5 

Kegunaan atau manfaat dari Modul 5 ini adalah membantu mahasiswa 

memahami jenis-jenis saluran yang digunakan dalam komunikasi politik. Media 

massa dan alat komunikasi memang secara langsung dipakai sebagai saluran 

komunikasi. Namun manusia dan struktur sosial juga adalah bentuk saluran 

komunikasi. Sebab manusia membentuk organisasi dengan struktur yang setara 

serta hirarkis, yang dapat dimanfaatkan dalam penyebaran pesan politik oleh 

komunikator politik. 

 

6. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok 

Materi pokok pembelajaran dalam Modul 5 

a. Saluran komunikasi politik. 

b. Saluran persuasi politik. 

c. Media baru dalam komunikasi politik 

d. Media sosial 

 

B. Kegiatan Pembelajaran 

Kegiatan Pembelajaran 1  

1. Judul Kegiatan Pembelajaran: Saluran Komunikasi Politik 

 

2. Kemampuan Akhir (KA) dan Sub Kemampuan Akhir  

Mahasiswa mampu saluran-saluran dalam proses komunikasi politik, tipe 

saluran, serta manfaat yang ditimbulkan oleh saluran komunikasi politik. 

 

3. Uraian, Contoh dan Ilustrasi  

Dalam bahasan kegiatan pembelajaran ini tidak akan secara jelas membahas 

media massa sebagai satu-satunya saluran politik. Sebab saluran komunikasi 

hakikatnya bukan sekedar alat komunikasi, namun juga adalah upaya yang 

dilakukan untuk menyebarluaskan pesan politik. Oleh karena itu tipe saluran 

politik seperti saluran massa, interpersonal dan organisasi. Dengan demikian kita 

dapat merumuskan bahwa saluran komunikasi politik adalah alat serta sarana 

yang memudahkan penyampaian pesan. Seperti yang dikatakan oleh Greg Miller, 

kita harus menganggap manusia sebagai saluran komunikasi, dengan masukkan 

yang disediakan oleh rangsangan yang kita berikan dan keluaran yang merupakan 

tanggapannya terhadap rangsangan itu (Nimmo, 1993). Berbeda dengan megafon 

alat untuk memperkuat suara atau telepon yang mengubah suara manusia menjadi 
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isyarat listrik dan kembali lagi menjadi suara manusia bagi penerima pesan. 

Sementara manusia menjadi saluran komunikasi mengubah masukkan menjadi 

keluaran dengan cara yang aneh, kreatif, dan sering tak terduga. Manusia sebagai 

saluran itu aktif dan selektif, tidak pasif dan netral.  

Tipe-tipe saluran komunikasi menurut Dan Nimmo (1993): 

a. Tipe komunikasi massa. Pertama, adalah media massa sebagai saluran 

komunikasi massa yang dapat menyebarluaskan pesan politik secara 

serentak, cepat, dan dapat menjangkau wilayah dan publik yang berada pada 

ruang dan waktu yang luas. Kedua, individu sebagai saluran komunikasi 

massa, jika seorang komunikator berbicara kepada publik dalam sebuah 

kegiatan kampanye atau rapat umum yang diikuti oleh masyarakat banyak.  

b. Tipe komunikasi interpersonal, merupakan bentukan dari hubungan satu-

kepada satu. Saluran ini pun bisa berbentuk tatap muka maupun 

berperantara. Contohnya, seorang kandidat menyebarluaskan nomor 

telepon kantor kampanyenya untuk dihubungi secara langsung oleh 

masyarakat kepada juru kampanyenya dan menyampaikan secara langsung 

masalah-masalah sosial yang harus diselesaikan. 

c. Tipe saluran komunikasi organisasi, yang menggabungkan penyampaian 

satu-kepada-satu dan satu-kepada-banyak. Dalam penggunaan saluran 

komunikasi ini dilakukan melalui pemanfaatan struktur organisasi dan 

perangkat organisasi dalam penyampaian pesan politik. Seperti ketika 

seorang presiden melakukan diskusi dengan para anggota partai politik 

dalam sebuah rapat organisasi. Namun karena ketidakmungkinannya terjadi 

proses komunikasi secara interpribadi, maka akan ada pemanfaatan 

pengedaran memorandum, sidang, konvensi, buletin, dan laporan berkala 

intern dan lokakarya. 

Menurut Elizabeth–Noelle Neuman, yang membedakan komunikasi massa dan 

komunikasi interpersonal, yakni: pertama, bersifat tidak langsung atau harus 

melalui media teknis; kedua, bersifat satu arah (one flow communication) atau 

tidak ada interaksi antarpeserta komunikasi; ketiga, bersifat terbuka atau 

ditujukan kepada publik yang tidak terbatas dan anonim; keempat, memiliki unsur 

publik yang secara geografis tersebar (Rakhmat, 2007). 

Bittner menyatakan bahwa komunikasi massa mengandung pesan yang 

dikomunikasikan melalui media massa kepada sejumlah orang (Q-Anees, 2004). 

Pandangan ini senada dengan Maletzke yang menyatakan bahwa komunikasi 

massa diartikan sebagai setiap bentuk komunikasi yang menyampaikan 

pernyataan secara terbuka melalui media massa yang mempunyai beragam 

bentuk. Dalam proses komunikasi politik, media massa lebih berperan untuk 

memberikan informasi, mendidik, menghubungkan, dan kontrol sosial. Media 

massa adalah alat untuk mengirim pesan kepada sejumlah besar orang (khalayak). 
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Meminjam istilah Castells, media massa adalah sebuah pesan yang sama dan 

secara serentak dipancarkan oleh pengirim yang terpusat kepada pemirsa jika 

media tersebut adalah televisi yang terdiri atas jutaan pemirsa atau penerima. 

Masyarakat menjadikan media sebagai sumber informasi politik yang acapkali 

menjadi referensi dalam bersikap dan berperilaku mengenai sebuah isu. Media 

dengan leluasa menjadi sumber pendidikan politik bagi sebagaian besar 

masyarakat. Saat ini, dalam konteks komunikasi politik, di Indonesia, media 

menjadi salah satu sumber terkuat dan terluas dalam pengetahuan politik serta 

cenderung tidak ada proses pendidikan yang “sehat” yang dikembangkan oleh 

pemerintah sebagai sebuah kebijakan. Masyarakat sangat bergantung kepada 

media sebagai sarana “pendidikan politik”. Dalam fungsi menghubungkan, media 

sudah mampu menghubungkan antara individu, kelompok, komunitas yang 

mempunyai latar belakang, domisili, pendidikan, agama, ideologi, dan 

kepentingan yang berbeda sehingga terbentuk menjadi massa atau publik politik 

tertentu yang satu sama lain tidak saling mengenal, namun mempunyai kekuatan 

sebagai massa politik kelompok tertentu. Media massa juga sudah menjalankan 

fungsinya dalam mengawasi dan mengontrol proses politik. Media cenderung 

berfungsi sebagai pengawas (wachtdog) di tengah kepentingan publik dan politik. 

Adapun media dalam proses komunikasi politik berperan berdasarkan level-

level berikut (Wahid, 2016):  

a. Personal atau level individu dan interpersonal (Dyadic Communication). 

Komunikasi interpersonal merupakan bentuk hubungan komunikasi saling 

tukar kata lisan di antara dua orang atau lebih. Saluran ini bisa berbentuk 

tatap muka atau berperantara. Beberapa teoretikus dan ilmuwan 

komunikasi, seperti Joseph Klapper, Elihu Katz, Paul Lazarfeld, dan Ithiel 

de La Solapool, telah mencatat betapa efektifnya komunikasi interpersonal, 

terutama bagi negara berkembang yang lebih tinggi tingkat frekuensinya 

dalam menggunakan tenaga manusia dibanding menggunakan produk 

teknologi canggih. 

b. Kelompok Kecil (Small Group). Kelompok kecil adalah komunikasi yang 

berlangsung dalam kelompok kecil. Walaupun jumlah anggotanya terbatas 

dan cenderung tidak bersifat formal, komunikasi yang berlangsung dalam 

kelompok kecil lebih kuat dan bertahan karena anggotanya mempunyai 

keterikatan yang kuat, kepentingan yang sama, dan saling mengenal satu 

sama lain. Kelompok kecil memiliki kekuatan sebagai salah satu bentuk 

komunikasi politik karena pengaruh anggota kelompok terhadap yang 

lainnya lebih kuat. 

c. Organisasi. Jaringan komunikasi organisasi menggabungkan sifat-sifat 

saluran massa dan saluran interpersonal. Tentu saja terdapat jenis-jenis 

organisasi yang sangat berbeda dalam politik, baik formal maupun 
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informal. Yang dimaksud kelompok informal adalah keluarga, kelompok 

sebaya, dan rekan kerja yang semuanya memainkan peran penting dalam 

mengembangkan opini politik. Kelompok formal meliputi partai politik dan 

berbagai organisasi kepentingan khusus, seperti serikat buruh, asosiasi 

perusahaan, pembela konsumen, organisasi hak sipil, dan koalisi kebebasan 

wanita. 

d. Masyarakat. Informasi politik diperlukan oleh masyarakat karena sebagai 

warga negara berhak memperoleh informasi sebaik-baiknya (sesuai UU 

Kebebasan Informasi Publik). Pada dasarnya, sebagai warga negara, 

masyarakat selalu terkait, baik secara langsung maupun tidak dengan proses 

komunikasi politik. Umumnya, masyarakat memperoleh informasi politik 

melalui media yang menjadi sumber informasi politik paling aktif. Walau 

tidak dipungkiri bahwa masyarakat dalam skala yang lebih kecil, misalnya, 

dapat juga memperoleh informasi politik secara langsung. Masyarakat 

mengetahui perubahan sebuah kebijakan atau lahirnya kebijakan baru 

berdasarkan informasi dari media massa.  

Galnoor selanjutnya mengatakan bahwa pemanfaatan saluran komunikasi politik 

tersebut berhubungan dengan dua tahap perkembangan politik yang demokratis, 

yaitu (Nasution, 1990):  

a. Partisipasi responsif, yaitu anggota masyarakat memberikan suara, 

menyampaikan keluhan kepada para pejabat, dan barangkali 

mengidentifikasikan diri mereka melalui tanda-tanda identitas tertentu.  

b. Partisipasi dengan keterikatan atau committed participation, yaitu 

masyarakat berkampanye dan mengorganisasi diri sendiri karena mereka 

akan berhasil mengubah keadaan. 

Perantara dalam komunikasi politik menurut Dan Nimmo antara lain (1993): 

a. Media elektronik sebagai perantara. 

i. Telepon: Alat komunikasi lisan yang memiliki beberapa kegunaan 

bagi kampanye kontemporer. Media ini kerapkali digunakan untuk 

hubungan pribadi jika organisasi kampanye ingin mengumpulkan 

dana atau mengarahkan pemilih agar datang ke tempat kampanye. 

Media telepon juga biasa digunakan untuk memperkenalkan kandidat 

melalui rekaman suara, video dan gambar yang dapat diputar atau 

dilihat berulang kali. 

ii. Radio. Radio adalah media massa yang paling mudah dinikmati oleh 

khalayak. Radio juga merupakan saluran komunikasi massa bagi 

kaum minoritas, walaupun dalam perkembangannya kaum mayoritas 

pun masih belum bisa meninggalkannya. Meskipun tidak 

menampilkan visual/gambar hidup, radio bisa merambah ke lokasi di 

mana media lain sulit bahkan tidak bisa menjangkaunya. 

iii. Televisi. Televisi telah menjadi media massa yang paling 

berpengaruh besar di Indonesia karena kemampuannya menjangkau 
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khalayak dalam jumlah yang banyak dan menyampaikan pesan secara 

serentak. Karakteristik lainnya adalah televisi dapat menghadirkan 

realitas “hidup” yang mampu mewakili peristiwa yang diberitakan 

iv. Internet sering disebut sebagai new media. Media baru berbasis 

internet (Facebook, Twitter, Youtube, Blog) yang muncul dan menjadi 

media dalam menyampaikan pesan politik. Media baru yang dikenal 

dengan media berjaringan atau social media lebih diminati pada era 

sekarang karena karakteristiknya yang murah, jangkauan luas 

(seluruh dunia), personal, dapat mengubah paradigma produksi isi 

media, serta hubungan antara komunikator dan khalayak. Dalam new 

media, setiap individu dapat menjadi komunikator sekaligus 

khalayak. Kekuatan lainnya adalah jangkauannya yang bersifat 

pribadi sehingga membuat new media semakin kuat. Dalam proses 

komunikasi politik di Indonesia, new media menjadi media masa 

depan karena murah, akses cepat, mudah, dan dapat secara langsung 

berinteraksi dengan komunikator. 

b. Media cetak sebagai perantara 

i. Surat langsung, yang dikirimkan dari kantor komunikator kepada 

masyarakat secara pribadi yang ditujukkan langsung ke alamat rumah, 

kantor, atau melalui email. 

ii. Surat kabar. Di tengah perkembangan media elektronik yang semakin 

maju, media cetak masih memiliki tempat tersendiri dan belum 

ditinggalkan khalayak. Terdapat dua tipe media cetak yang sering 

dijadikan sebagai media kampanye, yakni surat kabar dan majalah. 

Ada tiga tipe isi surat kabar yang bertindak sebagai sarana bagi 

komunikasi kampanye: pemberitaan, editorial, dan iklan. Semuanya 

membantu pembinaan citra dan penyajian masalah. Namun, 

pembuatan citra adalah yang paling utama. Setelah dilakukan 

penelitian terhadap ketiga tipe isi surat kabar dalam hal kampanye 

politik, didapatkan sebuah kesimpulan bahwa materi yang disajikan 

lebih kepada membangun citra sang kandidat ketimbang masalah 

yang dihadapi. 

iii. Poster, Spanduk, Baliho, Brosur, dan Pamflet. Ini adalah media yang 

dapat berisi gambar dan tulisan dalam bentuk yang sangat besar 

(spanduk dan baliho), sedang (poster), dan kecil (brosur dan pamflet). 

Media-media ini menyebarkan pesan politik dilakukan dengan cara 

ditempelkan atau ditampilkan pada ruang-ruang publik yang ramai 

dan mudah dilihat oleh masyarakat. Seperti di persimpangan jalan, 

pasar, pusat perbelanjaan, terminal, dan sebagainya. Ada juga yang 

ditempelkan pada badan kendaraan bermotor, mobil, atau rumah. 

Sementara ada yang dibagikan secara langsung kepada masyarakat di 

tempat-tempat ramai oleh agen-agen komunikator politik atau 

anggota parpol. 
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Jika dibandingkan antara perantara-perantara ini dengan media baru yang berbasis 

internet, dapat dilihat dari apa yang dikemukakan oleh William Rivers, Jay W. 

Jensen. dan Theodore Peterson (2003): 

a. Media massa arus komunikasinya satu arah, sedangkan new media dan 

social media arus komunikasinya cenderung dua arah, bahkan dapat 

melahirkan diskusi intens di antara para pembaca atau konsumen media.  

b. Media massa selalu ada proses seleksi, sedangkan di new media dan social 

media lebih terbuka. 

c. Mampu menjangkau khalayak dalam jumlah yang banyak. Meraih khalayak 

sebanyak-banyaknya.  

d. Komunikasi dilakukan oleh institusi sosial yang harus peka terhadap 

kondisi lingkungannya. 

Dennis McQuail mengemukakan bahwa media massa bergerak dalam masyarakat 

yang ditandai oleh adanya penyebaran kekuasaan yang diberikan kepada individu, 

kelompok, dan kelas sosial secara tidak merata. Media massa pun berkaitan 

dengan struktur politik dan ekonomi yang berlaku. Media massa memiliki 

konsekuensi dan nilai ekonomi serta merupakan objek persaingan untuk 

memperebutkan kontrol dan akses. Di samping itu, media massa tidak terlepas 

dari peraturan politik, ekonomi, dan hukum. Media massa kerapkali dipandang 

sebagai alat kekuasaan yang efektif karena kemampuannya untuk melakukan 

salah satu (atau lebih) dari beberapa hal, seperti menarik dan mengarahkan 

perhatian, membujuk pendapat dan anggapan, memengaruhi pilihan sikap (dalam 

hal pemberian suara pada pemilu), memberikan status legitimasi, serta 

mendefinisikan dan membentuk persepsi realitas (McQuail, 1991). 

Media dapat dikendalikan atau dikelola secara monopolistik untuk 

dijadikan alat utama yang efektif dalam mengorganisasi massa-kelompok 

khayalak, konsumen, pasar, dan pemilih. Media massa biasanya menjadi corong 

penguasa, pemberi pendapat dan instruksi, serta kepuasan jiwa. Karena itu, media 

massa bukan saja membentuk hubungan ketergantungan (depedensi) warga 

masyarakat terhadap media dalam hal penciptaan pendapat, melainkan juga dalam 

penciptaan identitas dan kesadaran. Jangkauan media massa menciptakan 

kekuatan dalam proses membentuk opini publik. Pengaruh media massa terhadap 

kehidupan politik saat ini sudah menjadi kajian tersendiri dalam komunikasi 

politik. Media memiliki kemampuan untuk memengaruhi opini publik dan 

perilaku masyarakat. Media juga dipercaya memiliki peran yang sangat penting 

dalam mentransmisikan serta menstimulasi permasalahan politik, hal inilah yang 

menjadi sangat penting dalam kampanye partai politik. Firmanzah menilai bahwa 

jangkauannya yang luas membuat media massa dianggap sebagai salah satu cara 

yang efektif mengomunikasikan program kerja, pesan politik, pembentukan 
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image partai atau kandidat pada pemilihan umum. Karena kehebatan pengaruh 

media massa, sejumlah pihak memanfaatkannya untuk tujuan yang kurang patut, 

seperti black campaign atau pembunuhan karakter (Firmanzah, 2007). Media 

massa mampu mengonstruksi sebuah realitas yang mempunyai nilai positif dan 

negatif, memberikan informasi yang digunakan untuk menilai sebuah realitas, 

bahkan mampu membentuk rasa suka atau benci seseorang, sebuah kelompok, 

massa, dan negara terhadap individu, kelompok, negara, bahkan sebuah ideologi. 

Khalayak cenderung menjadikan liputan dan iklan yang disiarkan oleh 

media sebagai sumber informasi sekaligus referensi untuk menentukan sikap 

dalam pemilu. Dalam konteks ini, media menjadi bagian yang tidak mungkin 

dipisahkan dalam proses politik yang acapkali kepentingan politikus seiring 

dengan kepentingan pemilik media, demikian juga sebaliknya. Akhirnya, pada 

saat momen pemilu, pemilu menjelma sebagai wadah pertempuran dan 

persaingan politik yang sangat membuka peluang memunculkan keberpihakan 

media kepada politikus yang berbeda. Media mendukung politikus yang 

cenderung membela dan menjamin keberlangsungan (status quo) pemilik media. 

Misalnya, keberpihakan media, baik media lama (old media) maupun media baru 

(new media) dalam Pilpres 2014. Pertempuran politik yang diusung oleh partai 

politik dan politikus menjadi pertempuran dan persaingan media. Bahkan yang 

menariknya dalam Pilpres 2014, pertempuran dan persaingan politikus yang 

didukung oleh media, baik atas dasar ekonomi maupun politik, berimbas pada 

realitas sosial politik di tengah masyarakat. Dalam Pilpres 2014, masyarakat ikut 

terbelah sebagaimana politikus dan media yang terbelah mendukung kepentingan 

kelompok politik masing-masing (Wahid, 2016). 

Menurut Brian McNair, terdapat 5 fungsi media komunikasi dalam tipe 

ideal masyarakat demokrasi, yaitu (Wahid, 2016):  

a. Memberi informasi kepada masyarakat tentang apa yang terjadi di sekitar 

mereka.  

b. Mendidik dan mengawasi.  

c. Sebagai ruang untuk wacana politik publik serta menfasilitasi bentuk-

bentuk opini publik.  

d. Memberi publisitas beragam tentang kegiatan pemerintah dan lembaga-

lembaga politik sebagai peran wachtdog jurnalis.  

e. Melayani advokasi mengenai pandangan-pandangan politik 
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4. Rangkuman 

Saluran politik merupakan sarana dan upaya yang dipakai dan dilakukan 

oleh komunikator politik untuk menyebarluaskan pesan politik. Sarana 

dikategorikan kepada media perantara seperti media massa (cetak maupun 

elektronik, dan internet), serta alat komunikasi lainnya seperti telepon dan 

handphone. Sementara upaya, dikategorikan kedalam pemanfaatan struktur dan 

organisasi sosial yang memandang manusia dan organisasi sosial sebagai saluran 

komunikasi politik. Pembahasan mengenai saluran komunikasi politik paling 

banyak menggunakan media massa. Sebab media massa memiliki pengaruh yang 

lebih besar karena sifatnya yang menyebarluaskan pesan politik secara serentak, 

menjangkau semua orang dan mampu melintasi ruang dan wilayah yang luas. 

 

5. Latihan dan atau Lembar Kerja Praktek 

a. Latihan  

i. Setiap mahasiswa memberikan tanggapan reflektif atas materi tentang 

saluran politik. 

ii. Mahasiswa memberikan kritikan tentang perilaku media massa dan 

saluran komunikasi politik lainnya dalam menyampaikan pesan 

politik. 

 

b. Lembar Kerja Praktik  

Dalam lembar kerja praktek ini mahasiswa menuliskan kembali pemikiran 

para ahli komunikasi politik yang membahas tentang saluran politik. 

 

No Nama Tokoh Pokok Pikirannya 

1   

2   

3   

 

6. Evaluasi Pembelajaran 

Penilaian atas tanggapan reflektif dan diskusi tentang saluran politik. 

 

7. Umpan Balik 
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Kegiatan Pembelajaran 2  

1. Judul Kegiatan Pembelajaran: Media Baru dan Media Sosial 

dalam Politik 

 

2. Kemampuan Akhir (KA) dan Sub Kemampuan Akhir  

Mahasiswa mampu menganalisis jenis-jenis berita politik dan mampu 

menyusun berita politik. 

 

3. Uraian, Contoh dan Ilustrasi  

Samuel Hutington dan Robert A. Dahl mengidentifikasi bahwa praktek 

demokrasi pada gelombang ketiga dan keempat akan dipengaruhi oleh perubahan 

pada teknologi informasi. Menurut keduanya teknologi informasi akan 

menjadikan proses transformasi informasi akan melewati ruang dan waktu. 

Sehingga akan menjadikan proses demokrasi menjadi lebih transparan dan tanpa 

batas. Bahkan pada masyarakat yang memiliki partisipasi aktif, kondisi ini akan 

menyebabkan dinamisnya perubahan kebijakan politik. Sementara pada 

masyarakat yang cenderung reaktif, revolusi atau perubahan sosial mendasar akan 

terjadi lebih cepat. Hal ini bukanlah sebuah kebetulan jika kita melihat sejarah 

perkembangan manusia dan sistem politik yang besar dipengaruhi oleh 

perkembangan teknologi. Seperti revolusi industri di Inggris menyebabkan 

runtuhnya kekuasaan kaum bangsawan.  

McOmber mengaitkan teknologi komunikasi dengan kebudayaan melalui 

beberapa sudut pandang. Pertama, teknologi komunikasi dianggap sebagai faktor 

yang determinan, independen, dan bisa menciptakan perubahan bagi masyarakat. 

Kedua, teknologi komunikasi sebagai produk industrialisasi yang diciptakan 

secara massal dalam jumlah yang sangat banyak. Ketiga, teknologi komunikasi 

melahirkan alat yang baru dan tidak semua orang bisa mengenalnya dengan baik. 

Kekuatannya saling memengaruhi antara teknologi komunikasi dan kekuatan 

sosial yang ada di masyarakat (Abrar, 2003). Everett M. Rogers mendefinisikan 

teknologi komunikasi sebagai perangkat keras dalam struktur organisasi yang 

mengandung nilainilai sosial, yang memungkinkan setiap individu 

mengumpulkan, memproses, dan bertukar informasi dengan individu lain (Wahid, 

2016). Everett M. Rogers merangkumkan perkembangan media komunikasi ke 

dalam empat era, yaitu era komunikasi tulisan, komunikasi cetak, telekomunikasi, 

dan komunikasi interaktif. Media baru (digital-internet-media sosial) berkembang 

pada era komunikasi interaktif. 
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Teknologi komunikasi mendapat pemaknaan yang berbeda dari berbagai 

ilmuwan. Perkembangannya berjalan sangat pesat dalam kurun satu dasawarsa 

terakhir. Hal tersebut terjadi karena masyarakat dunia sekarang sudah memasuki 

sebuah tahapan masyarakat informasi. Dalam masyarakat informasi, kebutuhan 

informasi menjadi sangat mutlak karena informasi menjadi komoditas yang 

bernilai ekonomis dan bermakna strategis. Karena pentingnya informasi, 

masyarakat tidak lagi menilai harga yang harus dibayarkan untuk bisa mengikuti 

perkembangan teknologi komunikasi. Webster melihat definisi masyarakat 

informasi dari beberapa kriteria (Webster, 1995):  

a. Technological. Masyarakat informasi akan bergantung pada inovasi 

teknologi yang semakin lama semakin berkembang.  

b. Economic. Masyarakat informasi akan mempunyai industri informasi yang 

terbagi dalam lima kategori: pendidikan, media komunikasi, mesin 

informasi, pelayanan informasi, serta kegiatan informasi lain, seperti 

penelitian dan kegiatan sosial.  

c. Occupational. Perubahan yang terjadi pada masyarakat informasi 

menyebabkan perubahan dalam ketersediaan dan kebutuhan tenaga kerja di 

bidang informasi.  

d. Spatial. Masyarakat informasi mempunyai jaringan informasi yang 

terhubung dengan lokasi serta mempunyai efek pada pengorganisasian 

waktu dan ruang.  

e. Cultural. Masyarakat informasi mengalami perubahan sirkulasi sosial 

budaya dalam kehidupan sehari-hari karena informasi tersedia di berbagai 

saluran (termasuk media) yang ada.  

Karakteristik masyarakat ini telah menjadikan informasi sebagai salah satu 

kebutuhan utama dalam mengembangkan kehidupan sosial, maupun menjadi 

kebutuhan pendukung bagi tujuan-tujuan politik. Oleh karena itu pengembangan 

saluran komunikasi politik tidak dapat terhindarkan. Maka kita akan 

membandingkan ruang lingkup dan karakter media lama (cetak dan elektronik) 

dengan media baru (digital-internet-media sosial). 

Media baru menawarkan kapasitas untuk memperluas volume informasi 

yang memungkinkan individu memegang kontrol lebih besar dan kapasitas 

menyeleksi informasi tertentu yang mereka harapkan dapat diterima. Ganley 

menyatakan bahwa media baru memungkinkan individu memainkan peranan 

yang lebih aktif sebagai warga negara sekaligus sebagai konsumen karena 

meningkatkan akses dari warga negara yang biasa menjadi lebih terinformasi 

secara politis yang memungkinkan peningkatan demokrasi. Fenemona ini 

kemudian dikenal dengan nama citizen journalism (Ward, 1995). Menurut 

McQuail, kebanyakan media baru memungkinkan dilakukannya komunikasi dua 
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arah yang bersifat interaktif yang memungkinkan pengumpulan sekaligus 

pengiriman informasi sehingga implikasinya bisa beragam (McQuail, 1991). 

Berikut ini 5 karakter yang membedakan media baru dengan media lama 

atau tradisional pada umumnya yang dikemukakan Wood dan Smith seperti yang 

dikutip oleh Umaimah Wahid (2016), antara lain:  

a. Packet Switcing. Packet switching memberikan cara yang berbeda dalam 

menyampaikan sebuah pesan. Dengan packet switching yang dimiliki 

internet, data berupa teks, gambar, dan suara dapat dikirim secara 

bersamaan tanpaberkurang sedikit pun.  

b. Multimedia. Pesan yang dikirimkan melalui media internet dapat dikemas 

dalam berbagai bentuk, baik suara, gambar, maupun video. Semuanya dapat 

disajikan secara bersamaan dan melalui beberapa channel.  

c. Interaktif. Tidak semua media konvensional bersifat interaktif, di mana 

komunikator dan komunikan bisa saling berhubungan secara real time 

seperti sedang bertatap muka secara langsung. Dalam konteks media baru 

sebagai sumber informasi, pengguna dapat menjadi producer dan consumer 

dalam waktu yang bersamaan. Pada saat pengguna mengonsumsi sebuah 

berita, ia pun dapat memproduksi sebuah berita, baik di halaman yang sama 

maupun berbeda. Dari hal tersebut muncul istilah procumer (producer dan 

consumer).  

d. Synchronicity. Pertukaran pesan yang dilakukan melalui media internet 

tidak terbatas pada ruang dan waktu; semuanya bisa dilakukan kapan dan di 

mana saja. Terdapat 2 tipe komunikasi online, yaitu synchronous 

communication dan asynchronous communication. Pada tipe synchronous 

communication, dua atau lebih pengguna yang saling berinteraksi dapat 

berinteraksi secara bersamaan. Sedangkan tipe asynchromous 

communication tidak mampu menghubungkan pengguna yang satu dengan 

yang lainnya dalam waktu bersamaan. Asynchronous communication 

sangat bergantung pada ruang dan waktu. Pada tipe ini tidak akan terjadi 

pertukaran pesan secara bersamaan dan real time karena terjadi perbedaan 

waktu antara pengguna yang satu dan yang lainnya.  

e. Hypertextuality. Media internet menyajikan sesuatu yang berbeda dengan 

media lama atau tradisional, baik cara mengonsumsi maupun cara 

memproduksinya. Proses produksi sebuah pesan pada media lama atau 

tradisional harus mengikuti aturan-aturan pada umumnya. Bila pesan 

berupa teks, cara penulisannya pun harus berurutan dan mengikuti aturan 

penulisan yang baku. Namun, jika pesan tersebut berupa halaman-halaman 

kertas, cara mengonsumsi serta memproduksinya pun harus berurutan dan 

sesuai dengan urutan halaman yang ada. 

Dengan demikian, perbedaan yang tampak antara media baru dan lama adalah 

dari segi penggunaannya secara individual melalui tingkat interaktif penggunaan 

media yang diindikasikan oleh rasio respons pengguna terhadap pengirim pesan; 
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tingkat sosialiasi pengguna media baru lebih bersifat individual, bukan bersifat 

interaksi sosial secara langsung; tingkat kebebasan dalam penggunaan media; 

tingkat kesenangan dan menariknya media yang digunakan sesuai keinginan; 

serta tingkat privasi yang tinggi untuk menggunakan media baru (McQuail, 

1991). 

Di era perkembangan teknologi komunikasi saat ini, beragam bentuk 

komunikasi dan informasi dapat dilakukan secara cepat serta murah dengan 

menggunakan internet, yang memunculkan media online dan media sosial. 

Syarifudin Yunus, mengatakan bahwa media online kini menjadi alternatif media 

yang paling mudah untuk mendapat akses informasi atau berita. Media online 

adalah sarana mendapatkan informasi paling efektif yang ada di era teknologi 

informasi. Keunggulan media onlin eterletak pada informasi yang bersifat up to 

date, real time, dan praktis. Up to date karena media online dapat melakukan 

update informasi dari waktu ke waktu. Real time karena media online dapat 

menyajikan informasi dan berita saat peristiwa berlangsung. Praktis karena media 

online dapat diakses di mana saja dan kapan saja asalkan didukung teknologi 

internet (Yunus, 2010). 

Internet merupakan media komunikasi yang membuka era demokrasi baru 

dengan memberikan kekuasaan pada setiap penggunanya untuk memproduksi dan 

menerima informasi serta hiburan dari dan ke seluruh dunia. Pengguna internet 

dapat melihat dunia lebih luas. Dalam proses interaksi dan komunikasi, internet 

menyediakan beberapa situs yang dapat digunakan sebagai media sosial, seperti 

Blog, Facebook, Twitter, Wordpress, Friendster, Myspace, Google+, Path, 

Instagram (Wahid, 2016). Media sosial digunakan masyarakat sebagai alat 

komunikasi untuk mempererat hubungan satu sama lain dan menambah jaringan 

relasi. Akan tetapi, media ini tidak serta merta mudah digunakan karena sebelum 

terhubung dengan orang lain di media sosial, kita harus memiliki perangkat 

pendukung, seperti komputer, laptop, handphone, atau gadget lain yang dapat 

mengakses internet. 

Media online dan media sosial hadir untuk memudahkan pengguna 

memperoleh informasi sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, komunikasi yang 

dijalin melalui media online, termasuk media sosial, tidak terbatas ruang dan 

waktu selama terdapat koneksi internet. Semakin maraknya situs media sosial dan 

seiring perkembangan teknologi, semakin banyak pula masyarakat yang 

menggunakannya. Hal tersebut disebabkan oleh faktor kebutuhan manusia akan 

informasi dan eksistensi yang tidak pernah habis. Masyarakat yang menggunakan 

media online dan media sosial memiliki beragam aktivitas dan kepentingan, 
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seperti promosi, kampanye politik, bisnis, pendidikan. 

Tery Flew menjelaskan beberapa karakteristik media baru ini, di antaranya 

(Flew, 2002):  

a. Manipulable, yaitu kemampuan melakukan manipulasi. 

b. Networkable, yaitu jaringan kerja yang luas dan tidak terbatas.  

c. Dense, yaitu kapasitas yang besar dan hanya membutuhkan alat yang kecil.  

d. Compressible, yaitu dapat dipadatkan.  

e. Impartial, yaitu pesan dan proses bersifat umum bagi siapa saja. 

Kehadiran media baru telah mengubah paradigma dalam produksi, konsumsi, dan 

distribusi isi (content) media. Media baru telah mengubah kehidupan manusia 

menjadi lebih cepat, mudah, dan ekonomis sehingga jumlah penggunanya 

meningkat tajam. Adapun beberapa manfaat yang bisa dirasakan dari kehadiran 

media baru, antara lain: 

a. Penyampaian informasi menjadi lebih cepat, dapat diakses kapan saja dan 

di mana saja. 

b. Selalu dapat terkoneksi dan saling terhubung. 

c. Media entertainment.  

d. Membantu transaksi jual-beli. 

e. Pendidikan. 

f. Kesehatan. 

g. Mata pencarian. 

h. Media hiburan. 

Berkenaan dengan permasalahan tersebut, McQuail melihat munculnya pola arus 

informasi baru yang muncul setelah media baru hadir. Model ini diambil dari ahli 

telekomunikasi Belanda, J.L. Bordewijk dan B. van Kaam, yang menggunakan 

empat pola dasar komunikasi yang saling berkaitan, yaitu (McQuail, 2005):  

a. Alloculation, yaitu informasi didistribusikan dari pusat secara simultan 

kepada beberapa periferi.  

b. Conversation yaitu individu berinteraksi dengan individu lain dengan 

memilih partner, topik pembicaraan, waktu, dan tempat komunikasi sesuai 

keinginannya.  

c. Consultation merujuk pada variasi situasi komunikasi yang berbeda, di 

mana individu mencari informasi melalui sumber informasi yang dia 

inginkan.  

d. Registration yaitu setiap individu ditempatkan dalam sebuah sistem, di 

mana pusat lebih mempunyai kontrol terhadap individu yang berada pada 

periferi untuk menentukan isi dari lalu lintas komunikasi.  

Keempat pola tersebut saling melengkapi sekaligus saling tumpang tindih. 

McQuail juga membuat perubahan model komunikasi sehubungan dengan 

kehadiran media baru. Dari model tersebut, terlihat jelas bahwa pada model lama 
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sumber informasi sangat terbatas, isi cenderung homogen, sedangkan pada model 

baru terdapat banyak sumber informasi dan isinya sangat variatif. Audiens pun 

terfragmentasi dan sangat aktif, tidak lagi pasif dan massal. Hal yang sama juga 

tampak pada respons maupun efek yang semula tidak terdiferensiasi beralih 

menjadi sangat bervariasi dan tidak dapat diprediksi. 

Kehadiran media baru (new media) juga membuat arus informasi berubah 

dari one-two way communication menjadi superhighway communication yang 

berimplikasi sebagai berikut (Wahid, 2016): 

a. Mengubah sistem produksi, distribusi, konsumsi, dan budaya komunikasi. 

b. Menciptakan konvergensi teknologi komunikasi/media. 

c. Membentuk budaya virtual dan media digital, serta kreatif dan pengetahuan 

global (creativity and the global knowledge) yang tidak lepas dari dasar 

pertimbangan ekonomi. 

Perubahan tersebut belum menjadi patokan baku atas hadirnya media baru di 

tengah masyarakat sekarang yang sangat haus terhadap informasi. Hal tersebut 

karena perkembangan komunikasi yang disertai teknologi komunikasi dan media 

yang ada akan selalu berubah serta saling memengaruhi sejalan dengan 

perkembangan yang ada di masyarakat. Oleh karena itu, kajian terhadap 

fenomena media baru harus selalu dilakukan agar bisa menangkap dinamika yang 

terjadi dalam hubungan antara media dan masyarakat. 

Dalam buku Communication in Cyberspace (1999) dinyatakan bahwa 

komunikasi cyberspace akibat new media dan social media memunculkan 4 hal 

penting, yaitu identity, social order and control, community structure and 

dynamics, dan collective action. Dalam konteks ini, yang tergolong sebagai media 

baru adalah internet, email, website, komputer multimedia, permainan komputer, 

CD-ROM atau DVD, smartphone, portable media player, video game, dan virtual 

reality. Sedangkan yang termasuk jenis media sosial adalah Blog, Youtube, 

Facebook, Twitter, Blackberry Mesenger (BBM), LINE, Google +, WhatsApp, 

dan Instagram. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah 

berbagai cara berkomunikasi manusia, baik individu maupun kelompok, baik 

untuk kepentingan pribadi maupun kelompok. Demikian pula yang terjadi dalam 

kancah politik. Meningkatnya akses dan jumlah pengguna internet merupakan 

potensi tersendiri bagi para pelaku politik untuk melakukan komunikasi politik 

serta meraih dukungan secara online (Wahid, 2016). Hal tersebut dapat 

mendorong terjadinya partisipasi politik jika informasi yang tersedia secara online 

membantu warga mendapatkan lebih banyak informasi tentang politik dan lebih 

cenderung untuk berpartisipasi, dan masyarakat mendapatkan keuntungan dari 

partisipasi deliberatif yang lebih luas dalam proses demokrasi (Wahid 2016). 
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Media sosial adalah sebuah media online yang penggunanya bisa dengan 

mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi media secara kontinu. Media 

sosial merupakan salah satu media untuk bertukar informasi dengan leluasa, 

kapan saja, dan di mana saja. Andreas Kaplan dan Michael Haenlein 

mendefinisikan media sosial sebagai “sebuah kelompok aplikasi berbasis internet 

yang dibangun di atas dasar ideologi dan teknologi Web 2.0, yang memungkinkan 

penciptaan dan pertukaran user-generated content”. Berikut beberapa definisi lain 

mengenai media sosial, di antaranya (Nasrullah, 2014): 

a. Menurut Mandibergh, media sosial adalah media yang mewadahi kerja 

sama di antara pengguna yang menghasilkan konten (user-generated 

content). 

b. Shilky berpendapat, media sosial dan perangkat lunak sosial merupakan alat 

untuk meningkatkan kemampuan pengguna untuk berbagi (to share) dan 

bekerja sama (to cooperate) di antara pengguna serta melakukan tindakan 

secara kolektif yang semuanya berada di luar kerangka institusional 

maupun organisasi. 

c. Menurut Van Dik, media sosial adalah platform media yang memfokuskan 

pada eksistensi pengguna yang memfasilitasi mereka dalam beraktivitas 

maupun berkolaborasi. Karena itu, media sosial dapat dilihat sebagai media 

(fasilitator) online yang mengguatkan hubungan antar pengguna sekaligus 

sebagai sebuah ikatan sosial. 

Media sosial menjadi media favorit saat ini dengan jumlah pengguna yang terus 

bertambah. Pengguna media sosial bersifat sangat terbuka, tidak dibatasi oleh usia 

dan jenis kelamin, mulai dari level individu, antarpribadi, small group, organisasi, 

dan masyarakat menjadi pilihan utama dalam proses komunikasi manusia, 

termasuk komunikasi politik. Keberadaan media sosial yang booming 

menyebabkan sebagian media tradisional kehilangan daya pengaruh karena 

karakteristik keduanya berbeda. Media sosial lebih murah, efektif, dan efisien 

dalam proses komunikasi politik, sedangkan media tradisional cenderung dikelola 

sebagai sebuah institusi besar dan dilengkapi dengan struktur organisasi yang 

mempunyai hierarki serta kewenangan yang sangat jelas. Oleh karenanya, media 

tradisional, termasuk media massa sebagai media lama (old media), dalam 

pengelolaannya membutuhkan modal besar. 

Sedangkan menurut Heryanto (2019) banyak orang yang tidak 

memperhatikan bahwa media sosial adalah tempat pertukaran pesan yang bersifat 

one-to-many (dari satu ke banyak orang) bahkan many-to-many (dari banyak 

orang ke banyak orang). Ketika status atau sebuah narasi muncul pada timeline 

sebuah akun media sosial, maka pada saat itu pula warga dunia maya (netizen) 

mampu mengaksesnya. Banyak warga yang bahkan tak peduli pula dengan status-
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statusnya yang berpotensi melanggar hukum. Banyaknya status yang berpotensi 

melanggar hukum juga tidak disikapi secara dewasa oleh kelompok yang 

meresponnya. Tak jarang terjadi pula sebuah perbedaan pendapat yang tidak 

memperhatikan nilai atau etika. 

Manfaat yang ditimbulkan oleh media baru dan media sosial dalam praktek 

komunikasi politik antara lain: 

a. Media sosial berperan penting dalam sistem marketing politik di Indonesia, 

baik untuk pemilu legislatif, pemilu presiden, maupun pemilihan kepala 

daerah (pilkada) dalam mempromosikan kandidat calon politisi. 

b. Menyosialisasikan kebijakankebijakan publik dan menciptakan kohesivitas 

dukungan, lembaga pemerintah, DPR, maupun institusi yudikatif juga telah 

banyak menggunakan internet. 

c. Media sosial berperan penting dalam pengembangan melek politik 

masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda. Kehadiran media sosial 

yang banyak digunakan oleh masyarakat termasuk mahasiswa sebagai 

bagian dari kehidupan sosial politik harusnya dapat dimaksimalkan dengan 

baik. Namun, adanya berita-berita tidak sesuai fakta dan hal-hal negatif 

lewat media sosial bisa mempengaruhi bagaimana melek politik mahasiswa 

menjadi tidak maksimal. 

d. Meningkatkan partisipasi pemilih, khususnya pemilih pemula. 

 

4. Rangkuman 

Penggunaan media baru dalam komunikasi politik, yang didalamnya juga 

terdapat media sosial, telah mampu mengubah pola saluran komunikasi politik. 

Opini publik yang tadinya terbentuk tanpa adanya feedback dalam proses 

komunikasi, telah menjadi lebih fleksibel, sebab setiap orang memegang dan 

mengontrol saluran komunikasinya sendiri melalui media baru ini. Prinsip dan 

ciri umumnya telah dikemukakan, namun perlu lagi adanya pengkajian yang 

mendalam. Sebab fenomena penggunaannya saat ini media baru ini dapat 

dimanipulasi oleh aktor dan komunikator yang beragam, bisa saja tunggal karena 

mampu memanipulasi sistem internet. Penempelan konsep dan teknik artificial 

intelligent (kecerdasan buatan) pada media baru ini turut menjadi penentu, dimana 

individu dapat diarahkan, dibentuk, baik itu pengetahuan dan perilakunya melalui 

media baru ini.  
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5. Latihan dan atau Lembar Kerja Praktek 

a. Latihan  

i. Setiap mahasiswa mengidentifikasikan perilaku penggunaan media 

baru dan media sosial sebagai saluran komunikasi politik. 

ii. Mahasiswa mengidentifikasi sebab dan dampak yang ditimbulkan 

media baru dan media sosial terhadap fenomena dalam sistem politik. 

 

b. Lembar Kerja Praktik  

 

6. Evaluasi Pembelajaran 

a. Hasil identifikasi mahasiswa atas penggunaan media baru dan media sosial 

sebagai saluran komunikasi politik. 

b. Bentuk tanggapan dari diskusi tentang pemanfaatan media baru dan media 

sosial dalam komunikasi politik.  

 

7. Umpan Balik 

 

 

C. Penutup  

1. Rangkuman  

Media baru dan media sosial sebagai saluran komunikasi politik menuntut 

penggunanya baik itu komunikator maupun komunikan untuk memiliki komputer 

atau handphone sebagai perangkat perantaranya. Kedua alat tersebut kemudian 

harus memiliki aplikasi yang menyediakan perangkat media sosial dan “mesin” 

pencari seperti google, yahoo, baidu, dan lainnya. Sehingga mampu mengakses 

informasi. Sementara aplikasi yang dimaksud bisa berupa aplikasi obrolan seperti 

whatsapp, line, kakaotalk, wechat, dan sebagainya, yang bisa diakses dengan 

memasukkan nomor handphone. Sementara aplikasi media sosial yang dapat 

diakses menggunakan website diantaranya adalah facebook, instagram, twitter, 

youtube, dan sebagainya. Setiap media baru dan media sosial ini mampu 

menyebarkan informasi dalam bentuk tulisan, gambar, audio dan video yang 

memiliki audio. Kelengkapan informasi yang dapat disampaikan oleh media baru 

ini semakin didukung oleh jangkauannya yang dapat mencapai secara langsung 

individu, maupun kelompok secara sekaligus dan serentak.  
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2. Daftar Istilah  

Istilah Arti 

Subsidi  Bantuan  

Setting  Pengaturan  

Kampanye  Sebuah tindakan dan usaha yang bertujuan 

mendapatkan pencapaian dukungan 

Kontemporer  Pada waktu yang sama; semasa; sewaktu; pada masa 

kini; dewasa ini 

Email  Surat elektronik 

Black campaign Kampanye hitam, yang ditujukkan pada menciptakan 

fitnah, berita bohong terhadap orang yang memiliki 

tujuan dan kepentingan politik berbeda.  

Entertainment  Hiburan  

Terfragmentasi  Terbagi-bagi; Terpecah-pecah; Terbelah 

Partisipasi deliberatif Partisipasi yang dilakukan secara langsung oleh 

masyarakat dalam bentuk pengawasan, kontrol, 

pengendalian, maupun mempengaruhi kebijakan 

publik. 
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MODUL 6 

PERSUASI POLITIK 

 

A. Pendahuluan 

1. Deskripsi Singkat  

 Persuasi merupakan salah satu teknik dalam komunikasi politik agar tujuan 

dari komunikasi politik dapat berhasil mempengaruhi perubahan dari 

pengetahuan, emosi, dan sikap komunikan atau khalayak. Meski seperti yang 

telah dikatakan pada modul tentang komunikator politik, bahwa keberhasilan 

persuasi ini tergantung pada kemampuan yang dimiliki oleh komunikator itu 

sendiri. Namun terdapat teknik dan upaya yang dapat digunakan dengan 

melakukan analisis siapa khalayaknya, atau siapa komunikan, situasi apa yang 

melingkupinya, sehingga komunikator dapat menentukan teknik komunikasi 

politik yang tepat. Perubahan yang dituju oleh komunikator akan terwujud jika 

memasukkan aspek persuasif dalam komunikasi politik yang dijalani. 

 

2. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) 

Capaian pembelajaran dari Modul 6 ini adalah: 

a. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan konsep-konsep dalam 

komunikasi politik. 

b. Mahasiswa mampu memahami mengetahui model-model komunikasi 

politik. 

c. Mahasiswa mampu memahami dan merumuskan kembali teori-teori 

komunikasi dan sosial yang terkait dengan fenomena model komunikasi. 

d. Mahasiswa mampu Memahami konsep branding dan posisi komunikasi 

politik dalam marketing politik. 

e. Mahasiswa mampu memahami, membuat dan menganalisa evaluasi 

program komunikasi politik. 

 

3. Kemampuan Akhir 

Kemampuan akhir yang akan dimiliki oleh mahasiswa setelah mempelajari 

Modul 6 ini adalah: Mahasiswa mampu menjelaskan bentuk persuasi politik yang 

dilakukan melalui pemanfaatan saluran-saluran komunikasi politik. 

 

4. Prasyarat Kompetensi (Tidak ada) 
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5. Kegunaan Modul 6 

Kegunaan atau manfaat dari Modul 6 adalah untuk membantu mahasiswa 

dalam memahami teknik persuasi yang dapat menjadi penentu keberhasilan 

pencapaian tujuan komunikasi politik yang sedang dilakukan. 

 

6. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok 

Materi pokok pembelajaran dalam Modul 6 ini adalah: 

a. Definisi persuasi 

b. Karakteristik persuasi 

c. Ruang lingkup teknik persuasi 

 

B. Kegiatan Pembelajaran 

Kegiatan Pembelajaran  

1. Judul Kegiatan Pembelajaran: Persuasi Politik 

 

2. Kemampuan Akhir (KA) dan Sub Kemampuan Akhir  

Mahasiswa mampu menjelaskan definisi persuasi politik dan penggunaan 

persuasi politik dalam komunikasi politik. 

 

3. Uraian, Contoh dan Ilustrasi  

Studi tentang persuasi berasal dari zaman Yunani Kuno. Saat itu, persuasi 

telah digunakan orang untuk berbagai kepentingan, seperti untuk mengadukan 

masalah-masalah yang dihadapi masyarakat di ruang pengadilan, menyampaikan 

pidato dalam upacara-upacara khusus, serta untuk perdebatan mengenai masalah-

masalah kebijakan umum. Adapun hakikat yang dikaji dalam komunikasi 

persuasif adalah interaksi sosial dengan tujuan untuk mempengaruhi sikap, 

pendapat, dan perilaku orang lain melalui kegiatan komunikasi, baik secara verbal 

maupun nonverbal. Istilah persuasi (persuasion) bersumber dari perkataan Latin, 

persuasio, yang kata kerjanya adalah persuader, yang berarti membujuk, 

mengajak atau merayu. Persuasi dapat dilakukan baik secara rasional maupun 

emosional. Dengan cara rasional, komponen kognitif pada diri seseorang dapat 

dipengaruhi. Aspek-aspek yang dipengaruhi dapat berupa ide ataupun konsep, 

sehingga pada orang tadi terbentuk keyakinan (belief) (Mar'at, 1982). Penjelasan 

Mar’at ini dapat dilihat pada gambar 1 di bawah ini: 
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Gambar 2. Persuasi Secara Rasional (Mar'at, 1982) 

Persuasi yang dilakukan secara emosional, biasanya menyentuh aspek afeksi, 

yaitu hal yang berkaitan dengan kehidupan emosional seseorang. Melalui cara ini, 

aspek simpati dan empati seseorang digugah, sehingga muncul proses senang 

pada diri orang yang dipersuasi (the liking process) (Mar'at, 1982). Proses 

persuasi secara emosional dapat digambarkan pada gambar 2 dibawah ini. 

 
Gambar 3. Persuasi Secara Emosioal (Mar'at, 1982) 

Sementara Schacter menyebutnya sebagai jenis persuasi persuasi sistematis dan 

persuasi heuristik. Persuasis sistematis (systematic persuasion) mengacu pada 

proses memberikan pengaruh melalui perubahan sikap atau keyakinan dengan 

basis pemikiran logika dan pemberian alasan (logic and reason), Sementara jenis 

persuasi heuristik (heuristic persuasion) adalah proses persuasi yang di lakukan 

melalui perubahan berdasarkan penerapan kebiasaan dan emosional (Gumelar, 

2013).  

Ada 6 unsur-unsur komunikasi persuasif yang harus dipahami dan berkaitan 

dengan yang lainnya (Gumelar, 2013): 

a. Pengirim pesan atau Persuader. Sumber atau persuader adalah orang dari 

suatu sekelompok orang yang menyampaikan pesan dengan tujuan untuk 

mempengaruhi sikap, pendapat dan perilaku orang lain baik secara verbal 

maupun nonverbal. Dalam komunikasi persuasif eksistensi persuader 

benar-benar di pertaruhkan. Oleh karena itu ia harus memiliki etos yang 

tinggi. Etos adalah nilai diri seseorang yang merupakan paduan dan aspek 

kognisi, afeksi dan konasi. Seorang persuader yang memiliki etos yang 

tinggi di cirikan kesiapan, kesungguhan, kepercayaan, ketenangan, 

keramahan dan kesederhanaan. Aristoteles menyebut karakter komunikator 

sebagai ethos. Ethos terdiri dari pikiran baik, akhlak yang baik dan maksud 

yang baik (good sense, good moral character, good will) Hovland dan 

Weiss menyebut ethos ini credibility yang terdiri dari dua unsur : Expertise 

(keahlian) dan trustworthiness (dapat di percaya). (Gumelar, 2013). 

Menurut Herbert C. Kelman pengaruh komunikasi kita pada orang lain ada 

3 hal yang pertama internalisasi (internalization), identifikasi 

(identification), dan ketundukan (compliance). i) Internalisasi terjadi bila 

Pengertian Mengerti Menerima Keyakinan

Perhatian Empati Menerima Minat
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orang menerima pengaruh karena perilaku yang di anjurkan itu sesuai 

dengan sistim nilai yang dimilikinya. Kita menerima gagasan, pikiran atau 

anjuran orang lain. Karena gagasan, pikiran dan anjuran tersebut berguna 

untuk memecahkan masalah, penting dalam menunjukkan arah, atau di 

tuntut oleh sistim nilai kita. Internalisasi ketika kita menerima anjuran orang 

lain atas dasar rasional. 2) Identifikasi terjadi bila individu mengambil 

perilaku yang berasal dari orang atau kelompok lain karena perilaku itu 

berkaitan dengan hubungan yang mendefinisikan diri secara memuaskan 

(satisfying selfdefining relationship) dengan orang atau kelompok itu. 

Hubungannya yang mendefinisikan diri artinya memperjelas konsep diri. 3) 

Ketundukan (compliance) terjadi bila individu menerima pengaruh dari 

orang atau kelompok lain karena ia berharap memperoleh reaksi yang 

menyenangkan dari orang atau kelompok tersebut. Ia ingin memperoleh 

ganjaran atau menghindari hukuman dari pihak yang mempengaruhinya. 

Dalam ketundukan, orang menerima perilaku yang di anjurkan bukan 

menghasilkan efek social yang memuaskan. 

b. Komunikan atau Persuadee. Persuadee adalah orang yang menjadi tujuan 

pesan itu tersampaikan di saluran oleh persuader baik secara verbal maupun 

nonverbal. Persuadee sebelum melakukan perubahan dirinya, sebenarnya 

melakukan suatu aktivitas yang fundamental, aktivitas yang sifatnya intern, 

di dalam diri yakni belajar. Belajar biasanya tidak hanya merupakan suatu 

proses sesaat. Setiap persuadee menerima stimulus, menafsirkan, 

memberikan respons, mengamati akibat respons, menafsirkan kembali, 

memberikan respons baru, menafsirkan seterusnya. Hal ini di lakukan terus 

menerus sehingga persuadee mendapat kebiasaan memberikan respon 

dalam suatu cara tertentu terhadap suatu stimulus tertentu terhadap suatu 

stimulus tertentu (Gumelar, 2013). 

c. Pesan. Isi pesan persuasif juga perlu di perhatikan karena isi pesan persuasif 

harus berusaha untuk mengkondisikan, menguatkan, atau membuat 

pengubahan tanggapan sasaran. Pertama, pesan harus di rancang dan di 

sampaikan sedemikian rupa sehingga dapat menarik perhatian komunikan. 

Kedua, pesan harus menggunakan lambang-lambang tertuju kepada 

pengalaman yang sama antara komunikator dan komunikan, sehingga 

sama-sama mengerti. Ketiga, Pesan harus membangkitkan kebutuhan 

pribadi komunikan dan menyarankan beberapa cara untuk memperoleh 

kebutuhan tersebut. Keempat, Pesan harus menyarankan suatu jalan untuk 

memperoleh kebutuhan tadi yang layak bagi situasi kelompok di mana 

komunikan berada pada saat ia di gerakkan untuk memberikan tanggapan 

yang di kehendaki. 

d. Saluran. Saluran merupakan perantara di antara orang-orang yang 

berkomunikasi, bentuk saluran tergantung dengan jenis komunikasi yang di 

lakukan. Saluran memiliki tujuh dimensi yang memungkinkan untuk 

mengevaluasi efektifitas saluran yang berbeda. Dimensi-dimensi tersebut 
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adalah kredibilitas saluran, umpan balik saluran, keterlibatan saluran, 

tersedianya saluran, daya tahan salurannya, kekuatan multiguna, dan 

komplementer saluran. Komunikasi tatap muka berlangsung manakala 

persuader dan persuadee saling berhadapan muka, dan di antara mereka 

dapat saling melihat. 

e. Umpan balik. Umpan balik Balasan dari prilaku yang di perbuat, umpan 

balik bisa dalam bentuk eksternal dan internal. Umpan balik internal adalah 

reaksi persuader atas pesan yang di sampaikan sedangkan umpan balik 

eksternal adalah reaksi penerima atas pesan yang di sampaikan. 

f. Efek Komunikasi Persuasif. Efek komunikasi persuasif adalah perubahan 

yang terjadi pada diri persuadee sebagai akibat dan diterimanya pesan 

melalui proses komunikasi, efek yang terjadi dapat berbentuk perubahan 

sikap, pendapat dan tingkah laku. 

Berdasarkan 6 kriteria diatas yang menjadi ruang lingkup dari komunikasi 

persuasif maka kita perlu memahami secara pasti prinsip-prinsip yang harus 

ditegakkan dan dijalankan oleh seorang komunikator persuasif, yaitu prinsip yang 

dikemukakan oleh Littlejohn dan Jabusch (Devito, 2011):  

a. Prinsip Pemaparan Selektif (Selective Exposure Principle). Prinsip ini 

menerangkan bahwa hukum pemaparan selektif. Hukum ini setidaknya 

memiliki dua bagian. Pertama, pendengar akan secara aktif mencari 

informasi yang mendukung opini, kepercayaan, nilai, keputusan dan 

perilaku mereka. Kedua, pendengar akan secara aktif menghindari 

informasi yang bertentangan dengan opini, kepercayaan, sikap, nilai dan 

perilaku mereka yang sekarang. Prinsip pemaparan selektif ini mempunyai 

implikasi penting terhadap pembicaraan persuasif komunikator. jika 

Komunikator ingin menyakinkan khalayak yang menganut sikap yang 

berbeda dengan sikap anda sendiri. Sadarilah bahwa pemaparan selektif 

akan terjadi dan berlangsung secara induktif. Misalnya katakanlah 

komunikator sedang membicarakan perlunya mengurangi pembiayaan 

untuk pemilu, jika komunikan sependapat dengan komunikator, maka 

komunikator dapat mulai dengan tesisnya. Jika komunikan sangat 

mendukung pola pembiayaan yang ada sekarang, maka komunikator dapat 

mulai dengan menunjukkan bukti-bukti pendukung tanpa mengemukakan 

tesis komunikator sampai akhir pembicaraan. 

b. Prinsip Partisipasi Khalayak. Persuasi akan paling berhasil bila komunikan 

berpartisipasi aktif dalam presentasi Komunikator, misalnya dalam 

mengulang atau mengikhtisarkan apa yang di sampaikan. Agitator yang 

berhasil mengumpulkan massa sering kali mengajak massanya 

menyanyikan slogan-slogan, mengulangi semboyan dan sebagainya. 

Implikasinya sederhana, persuasi adalah proses transaksional, proses ini 

melibatkan baik pembicara maupun pendengar. Komunikator akan lebih 

berhasil jika komunikator dapat mengajak komunikan berpartisipasi aktif 
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dalam proses komunikasi. 

c. Prinsip Inokulasi. Prinsip ini menjelaskan tentang menghadapi sasaran 

persuasi yang terinokulasi, atau sasaran yang telah mengetahui posisi 

persuader dan telah menyiapkan berupa argumen untuk menentangnya. 

Sehingga pada posisi ini, seorang persuader perlu melakukan persiapan 

seperti mempersiapkan argumen dan lain-lain dalam proses komunikasi 

yang akan di lakukan. Bantahan atas argumen komunikan diawali dengan 

kalimat yang mendukung, lalu mengajukan argumen bantahan. Sehingga 

komunikan mulai bimbang. 

d. Prinsip Besaran Perubahan. Prinsip ini mengatakan bahwa semakin besar 

dan semakin penting perubahan yang di inginkan oleh persuader, maka 

semakin besar tantangan dan tugas untuk mencapai tujuan persuasi. karena 

Makin besar dan makin penting perubahan yang ingin dihasilkan atas diri 

khalayak, makin sukar tugasnya. Manusia berubah secara berangsur. 

Persuasi, karenanya, paling efektif bila diarahkan untuk melakukan 

perubahan kecil dan dilakukan untuk periode waktu yang cukup lama. 

Persuasi selayaknya memenuhi 4 prinsip panduan, antara lain:  

a. Prinsip Identifikasi. Identifikasi adalah tindakan untuk mengetahui apakah 

pesan politik yang digunakan dalam kampanye adalah pesan yang dekat, 

dikenal, atau sesuai dengan gaya dan logika anak-anak muda.  

b. Prinsip Tindakan. Orang jarang menerima gagasan yang terpisah dari 

tindakan, baik tindakan yang diambil oleh penganjur ide maupun tindakan 

yang diyakini bisa membuktikan kebenaran ide tersebut.  

c. Prinsip Kedekatan dan Kepercayaan. Kita hanya menerima ide yang 

disampaikan orang yang kita percayai, yaitu orang yang memengaruhi kita 

atau hanya mengambil opini dan sudut pandang yang disampaikan individu, 

perusahaan, atau lembaga yang kita anggap tepercaya.  

d. Prinsip Kejelasan. Situasi harus jelas, tidak membingungkan. Hal-hal yang 

diamati, dilihat, dibaca, atau didengar yang membentuk kesan-kesan harus 

jelas, bukan hal yang memungkinkan munculnya berbagai interpretasi.  

Bentuk persuasi politik dapat diterapkan melalui propaganda, periklanan, dan 

retorika. Menurut Nimmo (2007), ketiganya mempunyai karakteristik, yaitu: (1) 

bertujuan (purposif); (2) disengaja (intensional); dan (3) melibatkan pengaruh 

(influence). 

Dalam mempersuasi, hendaknya kita menjunjung tinggi kehormatan 

penerima. Menurut Larson, ada 3 hal penting yang berkaitan dengan kriteria 

tanggung jawab komunikasi persuasif, seperti berikut ini (Larson, 1980):  

a. Persuasi sangat mungkin terjadi secara bertanggung jawab dan saling 

menguntungkan, jika antara komunikator dan komunikan memiliki 

kesempatan yang sama untuk saling mempengaruhi, jika memiliki 

persamaan kemampuan dan akses terhadap media komunikasi. Jika aturan 

hambatan ditentukan untuk mendukung salah satu sisi pertanyaan dari 
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pendukung, di sisi lain memiliki kebebasan untuk mempengaruhi maka 

penerima akan memperoleh sebuah sisi dan pandangan yang bias tentang 

isu yang terjadi.  

b. Terdapat semacam pembuka agenda rahasia. Sisi tersebut memberitahukan 

audiens tentang maksud dan tujuan yang sebenarnya, serta mengemukakan 

bagaimana maksud tersebut dapat dicapai.  

c. Kehadiran penerima yang kritis, penerima yang menguji pernyataan dan 

fakta-fakta yang disajikan kepada mereka secara tegas. Mereka melihat 

informasi dari banyak sisi dalam perdebatan yang dilakukan, dan 

menyembunyikan keputusan final selama semua data dibicarakan. Jika kita 

mengkondisikan penerima, kedua kriteria di atas perlu untuk dipertemukan 

secara minimal, dan kemungkinan persuasi masih dapat terjadi. 

Maka kita sampai pada pendefinisian persuasi berdasarkan pendapat para ahli 

dibawah ini: 

a. Nothstine memberi batasan persuasi sebagai setiap usaha untuk 

mempengaruhi tindakan atau penilaian orang lain dengan cara berbicara 

atau menulis kepada mereka (Nothstine, 1991).  

b. Brembeck dan Howell mendefinisikan persuasi sebagai usaha sadar untuk 

mengubah pikiran dan tindakan dengan memanipulasikan motif orang ke 

arah tujuan yang sudah ditetapkan (Nimmo, 1993).  

c. Andersen membatasi pengertian persuasi sebagai suatu proses komunikasi 

interpersonal. Komunikator berupaya dengan menggunakan lambang-

lambang untuk mempengaruhi kognisi penerima. Jadi secara sengaja 

mengubah sikap atau kegiatan seperti yang diinginkan komunikator 

(Nimmo, 1993).  

d. Larson mengartikan persuasi sebagai penciptaan bersama dari suatu 

pernyataan identifikasi atau kerja sama di antara sumber pesan dengan 

penerima pesan yang diakibatkan oleh penggunaan simbol-simbol (Larson, 

1980).  

e. Menurut olson dan Zanna Persuasi di definisikan sebagai perubahan sikap 

akibat paparan informasi dari orang lain (Werner J. severin, 2009).  

Persuasi politik ditujukkan pada upaya komunikasi yang mampu mempengaruhi 

orang lain untuk melakukan, berpikir, bertindak sesuai dengan apa yang 

diharapkan oleh komunikator politik itu sendiri. 

Oleh karena itu ada 3 faktor utama yang harus diperhatikan oleh 

komunikator agar proses komunikasi yang dilakukan dapat berlangsung dengan 

baik, diantaranya adalah (Nothstine, 1991): 

a. Kejelasan tujuan. Telah Anda ketahui bahwa kita melakukan komunikasi 

karena adanya suatu tujuan. Tujuan komunikasi persuasif adalah untuk 
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mempengaruhi sikap, pendapat, dan perilaku komunikan. Baik itu untuk 

membentuk, mengubah, atau mempertahankan.  

b. Memikirkan secara cermat orang-orang yang dihadapi. Sasaran komunikasi 

persuasif yang akan kita hadapi sangat beragam dan kompleks. Keragaman 

dan kekompleksan tersebut bisa dilihat dari karakteristik demografis, 

seperti umur, jenis kelamin, status sosial, status ekonomi, status 

perkawinan, status pendidikan, dan lain-lain. Dari jenis dan level pekerjaan, 

seperti pegawai negeri, wiraswasta, TNI, petani, pengrajin, dan lain-lain. 

Dari suku bangsa, seperti suku Sunda, Jawa, Batak, Padang, dan lain-lain. 

Dari gaya hidup, seperti aktivitas, minat, pendapat, dan lain-lain serta masih 

banyak aspek-aspek lainnya. Ada beberapa jenis komunikan dalam konteks 

komunikasi persuasif ini, antara lain: 

i. Komunikan yang tidak bersahabat secara terbuka. Komunikan merasa 

tidak senang terhadap diri kita. Ia selalu menentang posisi kita. Ia 

akan bekerja secara aktif melawan kita. Bentuk perlawanan bisa 

berupa bicara langsung atau mengumpulkan bantuan orang lain untuk 

bersama-sama menentang kita.  

ii. Komunikan yang tidak bersahabat. Komunikan yang tidak bersahabat 

merupakan kristalisasi dari ketidaksetujuannya terhadap posisi kita. 

Bentuk perilaku mereka tidak sekeras jenis komunikan yang pertama. 

Mereka cenderung terselubung, yang dilakukannya adalah hanya 

sebatas penolakan-penolakan, tidak berupa perlawanan. Mereka tidak 

mencari dukungan atau bantuan orang lain untuk melawan kita.  

iii. Komunikan yang netral. Komunikan jenis ini cenderung memahami 

posisi kita. Namun sikap mereka tidak memihak. Mereka tidak pro 

ataupun kontra terhadap kita. Mereka seolah-olah tidak peduli dengan 

keadaan di sekitarnya.  

iv. Komunikan yang ragu-ragu. Komunikan yang ragu-ragu lebih 

cenderung peduli terhadap posisi kita. Mereka memiliki karakter 

demikian karena memiliki sikap bimbang. Mereka terombang-

ambing antara mempercayai atau menolak kita. Dalam membuat 

keputusan, mereka dalam kondisi yang sulit. Mereka tidak dapat 

melihat alternatif jawaban apakah menolak atau menerima pesan yang 

kita sampaikan.  

v. Komunikan yang tidak mengetahui. Komunikan jenis ini, berbeda 

dengan komunikan yang netral dan ragu-ragu. Mereka tidak memiliki 

informasi tentang diri kita. Mereka tidak mengenal kita, akibatnya, 

keputusan yang mereka buat, bergantung pada seberapa besar kita 

dapat meyakinkan mereka.  

vi. Komunikan yang mendukung. Komunikan yang mendukung, 

memahami posisi kita, dan menyenangi pribadi serta posisi kita. 

Mereka berpikiran positif terhadap tindakan kita, walaupun hal itu 

dilakukan tidak secara terbuka.  
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vii. Komunikan yang mendukung secara terbuka. Komunikan 

mendukung Anda sepenuh hati, karena benar-benar memahami posisi 

kita. Mereka tidak ragu dalam menerima informasi yang kita 

sampaikan, bahkan mereka mau melakukan suatu tindakan secara 

aktif sesuai dengan pemikiran atau ide yang kita sampaikan kepada 

mereka. 

c. Memilih strategi-strategi yang tepat, sehubungan dengan komunikasi. 

Strategi komunikasi persuasif merupakan perpaduan antara perencanaan 

komunikasi persuasif dengan manajemen komunikasi untuk mencapai suatu 

tujuan, yaitu mempengaruhi sikap, pendapat, dan perilaku 

seseorang/komunikan. Oleh karena itu, dalam strategi yang dibuat, harus 

mencerminkan operasional taktis. Jadi yang harus ditentukan adalah siapa 

sasaran kita, apa pesan yang akan disampaikan, mengapa harus 

disampaikan, di mana lokasi penyampaian pesan tadi, serta apakah waktu 

yang digunakan cukup tepat. 

Bertolak dari tujuan komunikasi persuasif, yaitu untuk mempengaruhi sikap, 

nilai-nilai, pendapat dan perilaku persuadee atau penerima, maka pendekatan 

yang digunakan dalam mengkaji komunikasi persuasif adalah pendekatan 

psikologis. Menurut Larson (1980), pendekatan terhadap studi persuasi 

kontemporer, dilakukan melalui teori-teori perubahan sikap, konsistensi, belajar, 

social judgment-involvement, dan teori efek media massa. Sependapat dengan 

Larson, Simons (1976) menjelaskan bahwa mengkaji komunikasi persuasif dapat 

didekati melalui teori-teori behavioristik, seperti teori-teori belajar, persepsi, 

fungsional, dan teori keseimbangan. Tidak jauh berbeda dengan kedua ahli 

komunikasi di atas, Applebaum dan Anatol (1974) menyebutkan bahwa 

pendekatan yang biasa digunakan dalam mengkaji Komunikasi Persuasif adalah 

melalui teori-teori belajar, konsistensi kognitif, social-judgment-involvement, dan 

pendekatan fungsional. 

Simons menyatakan bahwa, berkaitan dengan manfaat studi komunikasi 

persuasif, diketahui ada 3 fungsi utama, yaitu (Simons, 1976):  

a. Control function atau fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, yaitu 

menggunakan komunikasi persuasif untuk mengkonstruksi pesan dan 

membangun citra diri (image) agar dapat mempengaruhi orang lain. Melalui 

komunikasi persuasif, kita bisa memanfaatkannya untuk berbagai 

kepentingan, baik untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan 

organisasi dan masyarakat. 

b. Consumer protection function atau fungsi perlindungan konsumen. Fungsi 

perlindungan konsumen adalah salah satu fungsi komunikasi persuasif 

melalui pengkajian komunikasi persuasif yang akan membuat kita lebih 

cermat dalam menyaring pesan-pesan persuasif yang banyak "berkeliaran" 

di sekitar kita. Fungsi perlindungan konsumen dari komunikasi persuasif, 
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dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu, pertama, pesan-pesan yang kita 

terima hendaknya diuji dengan cara mempertemukan berbagai pendapat 

tentang pesan tersebut, terutama dari para ahli yang dapat dipercaya. Kedua, 

dengan menganalisis secara kritis, melalui metode penelitian komunikasi 

tentang kebenaran dari pesan yang diterima. Melalui fungsi ini, 

mempelajari komunikasi persuasif akan bermanfaat bukan saja untuk 

perlindungan diri pribadi, melainkan juga untuk menolong orang lain, 

organisasi dan masyarakat dari "jebakan" persuasi yang dilakukan oleh 

orang yang tidak bertanggung jawab. 

c. Knowledge function atau fungsi pengetahuan. Komunikasi persuasif 

berfungsi sebagai ilmu pengetahuan, yaitu dengan mempelajari komunikasi 

persuasif, kita akan memperoleh wawasan tentang peranan persuasi dalam 

masyarakat dan dinamika psikologi persuasi. Peranan persuasi dalam 

masyarakat adalah menelaah tentang bagaimana keterkaitan antara individu 

dengan pengaruh yang dibentuk oleh individu yang lain, kelompok dan 

organisasi, serta lembaga tempat individu tersebut bergabung. Juga 

pengaruh kolektivitas atas individu yang ditimbulkannya. 

Ada 4 faktor yang dapat menghambat berjalannya komunikasi persuasif 

diantaranya adalah (Abdurrachman, 1993): 

a. Faktor Motivasi, sudah dikemukakan bagaimana motivasi seseorang atau 

sesuatu kelompok dapat mempengaruhi opini. Kepentingan seseorang akan 

mendorong orang itu untuk berbuat dan bersikap sesuai dengan 

kebutuhannya.  

b. Faktor Prejudice atau Prasangka. Bila seseorang sudah dihinggapi dan 

perasaan Prejudice terhadap sesuatu, misalnya golongan, suku, ras, dan 

sebagaiannya orang itu dalam penilaiannya terhadap hal tersebut tidak akan 

objektif lagi.  

c. Faktor Semantik adalah kata-kata yang mempunyai arti tidak sama dengan 

komunikator dan komunikan atau ejaan yang berbeda, tapi bunyinya hampir 

sama, dapat menimbulkan salah pengertian dan sangat mengganggu.  

d. Noise Factor yaitu gangguan yang disebabkan oleh suara. Ini dapat terjadi 

dengan disengaja dan tidak disengaja. 

 

4. Rangkuman 

a. Persuasi bisa dilakukan secara rasional dan secara emosional. Dengan cara 

rasional, komponen kognitif pada diri seseorang dapat dipengaruhi. Aspek 

yang dipengaruhi berupa ide ataupun konsep. Persuasi yang dilakukan 

secara emosional, biasanya menyentuh aspek afeksi, yaitu hal yang 

berkaitan dengan kehidupan emosional seseorang. Melalui cara emosional, 

aspek simpati dan empati seseorang dapat digugah.  
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b. Dari beberapa definisi komunikasi yang dikemukakan oleh para ahli, 

tampak bahwa persuasi merupakan proses komunikasi yang bertujuan untuk 

mempengaruhi sikap, pendapat dan perilaku seseorang, baik secara verbal 

maupun nonverbal.  

c. Komponen-komponen dalam persuasi meliputi bentuk dari proses 

komunikasi yang dapat menimbulkan perubahan, dilakukan secara sadar 

ataupun tidak sadar, dilakukan secara verbal maupun nonverbal.  

d. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam komunikasi persuasi 

meliputi kejelasan tujuan, memikirkan secara cermat orang-orang yang 

dihadapi, serta memilih strategi yang tepat.  

e. Ruang lingkup kajian ilmu komunikasi persuasif meliputi sumber, pesan, 

saluran/media, penerima, efek, umpan balik, dan konteks situasional. 

Pendekatan yang digunakan dalam komunikasi persuasif adalah pendekatan 

psikologis.  

f. 3 fungsi utama komunikasi persuasif adalah control function, consumer 

protection function, dan knowledge function. 

 

5. Latihan dan atau Lembar Kerja Praktek 

a. Latihan  

i. Setiap mahasiswa menemukan bentuk persuasi yang pernah dialami 

secara pribadi dalam kaitannya dengan politik. 

ii. Pengalaman persuasif itu dinarasikan secara deskriptif dengan 

didasarkan pada pendekatan yang dipakai, ruang lingkup, dan tujuan 

yang ingin diraih 

 

b. Lembar Kerja Praktik  

Dalam lembar kerja praktek ini mahasiswa menuliskan kembali pemikiran 

para tokoh. 

No Nama Tokoh Pokok Pikirannya 

1   

2   

3   
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6. Evaluasi Pembelajaran 

Mahasiswa memberikan tanggapan reflektif atas defenisi sistem politik.  

 

7. Umpan Balik 

 

C. Penutup  

1. Rangkuman  

Memang hakikatnya konsep tentang persuasi adalah penjelasan detail dari 

komunikasi itu sendiri. Namun dalam konteks persuasi telah secara fokus 

ditekankan pada adanya perubahan sikap, pengetahuan dan perwujudan perilaku 

politik. Sementara komunikasi bisa saja hanya sekedar informatif, yang 

berdampak pada penambahan, namun tidak terjadi perubahan. Oleh karena itu 

pembahasan mengenai perubahan yang akan dialami oleh komunikan, 

pembahasannya ada pada konteks persuasif ini. Harapannya adalah mahasiswa 

politik mampu melakukan proses komunikasi politik yang ditujukan pada 

orientasi perubahan, tidak sekedar penambahan pengetahuan dan sikap semata.  

 

2. Daftar Istilah  

Istilah Arti 

Agitator Orang yang melakukan agitasi; penghasut. 

Kognitif atau 

kognisi 

Keyakinan seseorang tentang sesuatu yang didapatkan dari 

proses berpikir tentang seseorang atau sesuatu. 

Afeksi  Perasaan dan emosi yang lunak seperti kasih sayang, cinta, 

dan bahagia. 

Konasi  Bagian dari kehidupan mental yang banyak hubungan 

dengan usaha termasuk di dalamnya keinginan atau 

kemauan 

Fundamental  Mendasar  

Inter  Berkaitan dengan kondisi internal dalam diri manusia atau 

kelompok 

Stimulus  Perangsang organisme bagian tubuh atau reseptor lain untuk 

menjadi aktif 

Inokulasi  Proses memasukkan nilai, norma, atau ide dan gagasan pada 

individu – memasukkan sesuatu kepada benda atau makhluk 

lain. 
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MODUL 7 

PEMASARAN POLITIK 

 

A. Pendahuluan 

1. Deskripsi Singkat  

 Dalam upayanya membangun citra yang positif tentang aktor politik, atau 

organisasi maupun parpol, maka komunikator politik harus “menawarkan 

produknya” kepada khalayak. Produk yang dimaksud adalah aktor politik maupun 

organisasi dan parpol dengan segala tujuan dan kepentingan politiknya. 

Penawaran yang dilakukan dengan cara melakukan promosi maupun iklan politik, 

untuk menarik perhatian, melahirkan dukungan, maupun mendapatkan simpati 

dari khalayak. Oleh karena itu upaya-upaya ini secara sederhana disebut sebagai 

pemasaran politik, karena prakteknya yang meniru atau meminjam konsep 

pemasaran yang ada dalam sistem ekonomi-bisnis-komersial. 

 

2. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) 

Capaian pembelajaran dari Modul 7 ini adalah: 

a. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan konsep-konsep dalam 

komunikasi politik 

b. Mahasiswa mampu memahami mengetahui model-model komunikasi 

politik 

c. Mahasiswa mampu memahami dan merumuskan kembali teori-teori 

komunikasi dan sosial yang terkait dengan fenomena model komunikasi 

d. Mahasiswa mampu Memahami konsep branding dan posisi komunikasi 

politik dalam marketing politik 

e. Mahasiswa mampu memahami, membuat dan menganalisa evaluasi 

program komunikasi politik 

 

3. Kemampuan Akhir 

Kemampuan akhir yang akan dimiliki oleh mahasiswa setelah mempelajari 

Modul 7 ini adalah Mahasiswa mampu menjelaskan bentuk citra, persepsi dan 

teknik pemasaran politik. 

 

4. Prasyarat Kompetensi (Tidak ada) 
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5. Kegunaan Modul 7 

Kegunaan atau manfaat dari Modul 7 membantu mahasiswa memahami 

penggunaan teknik pemasaran dalam politik agar menghasilkan dukungan dan 

simpati dari masyarakat. 

 

6. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok 

Materi pokok pembelajaran dalam Modul 7, antara lain: 

a. Definisi pemasaran politik 

b. Iklan politik 

 

B. Kegiatan Pembelajaran 

Kegiatan Pembelajaran  

1. Judul Kegiatan Pembelajaran: Pemasaran Politik 

 

2. Kemampuan Akhir (KA) dan Sub Kemampuan Akhir  

Mahasiswa mampu menjelaskan penggunaan bauran pemasaran dalam 

politik sebagai bagian dari upaya menciptakan citra yang positif bagi komunikator 

atau aktor dan organisasi politik. 

 

3. Uraian, Contoh dan Ilustrasi  

Ilmu pemasaran biasanya dikenal sebagai sebuah disiplin yang 

menghubungkan produsen dengan konsumen. Produsen perlu memperkenalkan 

dan membawa produk serta jasanya kepada konsumen. Semua usaha pemasaran 

dimaksudkan untuk meyakinkan konsumen bahwa produk yang dijualnya dapat 

bersaing dengan produk yang dijajakan pesaing. Metode dan pendekatan yang 

terdapat dalam ilmu pemasaran dapat membantu institusi politik menyusun, 

mendistribusikan, dan meyakinkan produk politiknya lebih unggul dibandingkan 

dengan pesaing. Dalam pemasaran politik, yang ditekankan adalah penggunaan 

pendekatan dan metode pemasaran untuk membantu politikus serta partai politik 

agar lebih efisien dan efektif membangun hubungan dua arah dengan konstituen 

serta masyarakat. Hubungan ini diartikan secara luas dari kontak fisik selama 

periode kampanye sampai dengan komunikasi tidak langsung melalui 

pemberitaan di media massa.  

Menurut Kotler dan Neil, konsep political marketing adalah suatu kegiatan 

pemasaran untuk menyukseskan kandidat atau partai politik dengan segala 

aktivitas politiknya. Cara yang dilakukan melalui kampanye program 
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pembangunan perekonomian atau kepedulian sosial. Tema, isu, gagasan, ideologi, 

dan pesan yang disampaikan bertujuan agar program politik yang ditawarkan 

memiliki daya tarik tinggi dan mampu memengaruhi setiap warga negara serta 

lembaga/organisasi secara efektif (Kotler, 1999). Sebagaimana pada pemasaran 

komersil, pada pemasaran politik juga terdapat produsen (pelaku politik), produk 

(person, party, policy), dan konsumen (electorate atau pemilih). Firmanzah 

mengatakan penggunaan metode pemasaran dalam bidang politik dikenal sebagai 

pemasaran politik (political marketing). Semakin ketatnya persaingan di dunia 

politik, semakin diperlukan strategi untuk memenangkan persaingan.  

(Firmanzah, 2007).  

Menurut Lees-Marshment, produk partai politik terdiri atas 8 komponen, 

antara lain (Lees-Marshment, 2005):  

a. Kepemimpinan (leadership) yang mencakup kekuasaan, citra, karakter, 

dukungan, pendekatan, hubungan dengan anggota partai dan media. 

b. Anggota parlemen (members of parliament) yang terdiri atas sifat kandidat 

dan hubungan dengan konstituen.  

c. Keanggotaan (membership) dengan komponen-komponen kekuasaan, 

rekrutmen, sifat (karakter) ideologi, kegiatan, loyalitas, tingkah laku, dan 

hubungan dengan pemimpin.  

d. Staf (staff), termasuk peneliti, para profesional, dan penasihat.  

e. Simbol (symbol) yang mencakup nama, logo, dan lagu/himne.  

f. Konstitusi (constitution) berupa aturan resmi dan konvensi.  

g. Kegiatan (activities), di antaranya konferensi, rapat partai.  

h. Kebijakan (policies) berupa manifesto dan aturan yang berlaku di tubuh 

partai. 

Pada pemasaran politik, pesan diartikan lebih sempit. Konten pesan biasanya 

berupa janji kandidat yang ditawarkan melalui berbagai macam rencana 

kebijakan. Dalam hal ini, yang menyampaikan pesan adalah partai atau kandidat. 

Dari pesan tersebut, electorate atau para pemilih, akan mempunyai alasan kenapa 

partai atau kandidat tersebut harus dipilih. Dalam bahasa pemasaran komersial 

sering disebut reason to believe. Pesan politik disampaikan oleh komunikator 

kepada komunikan. Pada pemasaran politik, media bisa berarti media massa atau 

perwakilan langsung, tokoh, atau kelompok yang berpengaruh terhadap nilai-nilai 

di sebuah daerah. Dalam pemasaran politik, hal ini dikenal dengan strategi push, 

pull, atau pass political marketing. Khalayak pada komunikasi politik sangat luas 

(masyarakat sipil, LSM, organisasi masyarakat, atau bahkan pemerintah). Dalam 

pemasaran politik, yang dimaksud dengan khalayak adalah electorate. Pemilih 

adalah target kampanye politik yang harus diperlakukan sebaik mungkin agar 

pembentukan opini publik dapat berlangsung secara maksimal. Opini khalayak 
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yang positif dapat mengubah perilaku khalayak untuk memilih kandidat dalam 

pemilihan umum. Namun tujuan utama pemasaran politik tidak sekedar untuk 

mendapatkan dukungan dari para pemilih, tetapi juga lebih luas lagi, yakni 

naiknya citra dan popularitas partai atau kandidat. Tetapi gerakan ideologi 

membela kepentingan khalayak atau masyarakat dari diskriminasi, marginalisasi, 

dan alienasi bukanlah isu atau fokus pemasaran politik. 

Peran pemasaran politik bukan hanya membuat electorate memilih partai 

atau kandidat tertentu, melainkan untuk membangun loyalitas mereka. Dalam hal 

ini, kerapkali terjadi komunikasi dua arah antara partai/kandidat sebagai produsen 

dan electorate sebagai konsumen melalui umpan-balik (feedback). Sebagaimana 

pada pemasaran komersial, pada pemasaran politik juga dibutuhkan umpan-balik 

untuk mengetahui bentuk yang ideal menurut kebutuhan konsumen. Hubungan 

dua arah ini menghasilkan hubungan jangka panjang yang bersifat relasional, 

bukan transaksional (sementara). Produsennya adalah partai atau kandidat 

tertentu yang akan mengikuti pemilu. Produk adalah kandidat, partai, dan 

kebijakan yang dibungkus melalui presentasi (presentation). Konsumen adalah 

para memilih. Jika komunikasi politik tidak mampu membungkus produk melalui 

kemasan yang menarik, produk yang baik tidak akan sampai kepada konsumen 

dan menjadi sia-sia. Namun sebaliknya, jika produk yang buruk dibungkus 

dengan kemasan yang menarik, akan menjadi pencitraan belaka. Konsumen akan 

sadar di kemudian hari dan kecewa. Tidak akan terjadi hubungan jangka panjang 

yang bersifat loyalitas dan relasional seperti pada tujuan pemasaran, tetapi hanya 

transaksional belaka. 

O’Shaughnessy (Firmanzah, 2007) menyebutkan politik berbeda dengan 

produk retail. Untuk itu, akan berbeda pula muatan pada keduanya. Politik 

berkaitan erat dengan pernyataan sebuah nilai (value). Isu politik bukan sekadar 

produk yang diperdagangkan, melainkan menyangkut pula dengan keterkaitan 

simbol dan nilai yang menghubungkan individu. Dalam hal ini, politik dilihat 

sebagai aktivitas sosial untuk menegaskan identitas masyarakat. Namun dalam 

praktiknya, pemasaran politik dipercaya cenderung memunculkan kedangkalan 

substansi kampanye yang lebih bersifat pencapaian tujuan praktis dibandingkan 

tujuan substansial. Bruce L. Newman menyatakan, setidaknya terdapat 3 elemen 

penting dalam pemasaran kampanye, antara lain (Newman, 1994):  

a. Klasifikasi pemilih. Proses klasifikasi pemilih didasarkan pada kelompok 

usia atau profesi yang menjadi sasaran kandidat untuk menyampaikan pesan 

politik.  

b. Positioning kandidat. Proses menempatkan posisi dalam kampanye sesuai 

dengan kemampuan dan kelemahanan yang dimiliki kandidat.  
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c. Formulasi strategi dan implementasinya. Strategi politik yang digunakan 

kandidat untuk meraih kemenangan pada kampanye politik. 

Pada tataran ini, pemasaran politik harus dilihat secara komprehensif. Pertama, 

pemasaran politik lebih daripada sekadar komunikasi politik. Kedua, pemasaran 

politik diaplikasikan pada seluruh proses organisasi partai politik. Pemasaran 

politik bukan hanya tentang kampanye politik, melainkan sampai pada tahap 

bagaimana memformulasikan produk politik melalui pembangunan simbol, 

image, dan program yang ditawarkan. Ketiga, pemasaran politik menggunakan 

konsep pemasaran (Wahid, 2016). 

Para pemilih tidak bisa dianggap sebagai “konsumen” semata. Mereka 

adalah “investor kolektif” yang menanamkan kepercayaan kepada kontestan yang 

diharapkan dapat memberi hasil nyata di kemudian hari berupa perwujudan 

kesejahteraan, baik dalam pengertian instrumental, fungsional, maupun 

emosional. Berapa pun jumlahnya, khalayak adalah aset penting bagi kandidat. 

Sebagai investor kolektif yang tidak punya kekuatan artikulatif, pemilih jarang 

melakukan upaya optimal untuk mencari dan mencerna informasi mengenai isi 

dari suatu kontestasi politik. Informasi tersebut biasanya diperoleh dari media, 

kelompok, individu berpengaruh, kampanye politik, atau rujukan yang 

bersentuhan dengan pemilih dalam kehidupan sehari-hari. Akibatnya, kandidat 

atau kontestan yang sebenarnya relatif berkualitas, khususnya kontestan baru, bisa 

gagal meraup suara karena tidak mampu menembus blokade informasi dan 

persepsi yang sudah tertanam dalam pikiran pemilih. 

Program akan menjadi andalan kampanye bila memenuhi tiga syarat 

penting agar dapat masuk ke benak para pemilih yang mengambil kesimpulan 

berdasarkan low information rationality. Ketiga syarat itu adalah penyajiannya 

menarik perhatian, mudah dicerna dan diserap, serta attributable (istimewa 

dibanding pesaing, punya keterkaitan yang sah dengan reputasi dan identitas serta 

menjadi preferensi pemilih). Cara-cara tersebut adalah hal yang umum digunakan 

dalam bidang pemasaran produk (marketing). Sejalan dengan cara-cara 

pemasaran dalam domain politik, partai politik bersama para kandidat dan 

progam-progam kerjanya sah jika dijadikan produk yang harus “dijual” kepada 

masyarakat. Layaknya produk yang hendak dijual kepada pangsa pasar, partai 

politik dan para kandidatnya juga perlu di-branding serta ditentukan positioning-

nya dalam benak segmen (segmenting) mereka masing-masing (Wahid, 2016). 
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Menurut Firmanzah, proses pemasaran politik dapat menggunakan 4P 

bauran pemasaran, antara lain (Firmanzah, 2008):  

a. Produk (Product). Partai, kandidat, dan gagasan-gagasan partai yang akan 

disampaikan kepada konstituen. Produk berisi konsep dan identitas ideologi 

yang berkontribusi dalam pembentukan sebuah produk politik, baik pada 

masa lalu maupun sekarang. Contoh produk politik adalah kandidat atau 

calon dalam pemilu dan program-program yang dicanangkan.  

b. Promosi (Promotion). Upaya periklanan, kehumasan, dan promosi untuk 

sebuah partai yang dibaurkan sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat. Dalam proses kampanye, promosi dilakukan secara maksimal 

untuk memperkenalkan produk sekaligus menguji penerimaan masyarakat 

terhadap kandidat. Promosi dilakukan dalam beragam bentuk dan media 

massa cenderung menjadi pilihan utama para kandidat dalam kampanye 

politik sekarang ini. Oleh karena itu, kehadiran media massa tidak bisa 

diabaikan meskipun sebagian kandidat menyatakan tidak akan 

menggunakan iklan melalui media massa atau media ruang.  

c. Harga (Price). Mencakup berbagai hal, seperti ekonomi, psikologi, sampai 

citra nasional. Harga ekonomi mencakup semua biaya yang dikeluarkan 

partai selama periode kampanye. Harga psikologis mengacu pada harga 

persepsi psikologis, misalnya pemilih merasa nyaman dengan latar 

belakang etnis, agama, pendidikan. Sedangkan harga citra berkaitan dengan 

apakah pemilih merasa kandidat tersebut dapat memberikan citra positif dan 

dapat menjadi kebanggaan negara. Kampanye dengan menggunakan media, 

baik media massa, new media, maupun media luar ruang, sudah pasti 

membutuhkan biaya besar. Harga dalam tataran praktis adalah jumlah biaya 

atau modal uang yang diperlukan untuk kampanye seorang kandidat. 

Sedangkan harga ideologi, nilai, dan sosial budaya adalah penerimaan serta 

kredibilitas kandidat; apakah kandidat layak dan mampu menjadi 

representasi wilayah atau organisasi yang mencalonkan kandidat tersebut. 

d. Penempatan (Place). Berkaitan dengan cara hadir atau distribusi sebuah 

partai dan kemampuannya dalam berkomunikasi dengan para pemilih. 

Artinya, sebuah partai harus dapat memetakan struktur dan karakteristik 

masyarakat, baik secara geografis maupun demografis. Konsep ini 

merupakan strategi pencapaian khalayak berdasarkan relung khalayak yang 

potensial untuk memilih kandidat. Pada kenyataannya, masing-masing 

partai politik mempunyai kecenderungan wilayah dan pemilih tersendiri. 

PDIP, misalnya, mempunyai relung wilayah dan khalayak pemilih yang 

setia di Provinsi Jawa Tengah dan Bali. Demikian juga dengan partai-partai 

lainnya. 

4P pemasaran dalam dunia politik menjadikan pemasaran politik bukan hanya 

masalah iklan, melainkan lebih komprehensif. Pemasaran politik juga 

menyangkut cara institusi politik (parpol) dalam memformulasikan produk 
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politik, menyusun program publikasi kampanye, komunikasi politik, strategi 

segmentasi untuk memenuhi kebutuhan lapisan masyarakat, dan perhitungan 

harga sebuah produk politik (Firmanzah, 2008). 

Pendekatan kampanye politik (political campaign approach) dilakukan 

agar berhasil mencapai tujuan sebagaimana yang direncanakan. Semuanya 

sebagai upaya mendukung aktivitas pemasaran politik (political marketing 

activity) yang bertujuan untuk (Wahid, 2016):  

a. Membentuk preferensi bagi setiap pemilih dalam menentukan suaranya.  

b. Ingin merangkul simpati kelompok-kelompok atau the third influencer of 

person and groups, seperti tokoh masyarakat, agama, adat, eksekutif, dan 

artis atau selebritas terkenal lainnya.  

c. Memiliki daya tarik bagi kalangan media massa, baik cetak maupun 

elektronik. Termasuk memanfaatkan penggunaan atribut kampanye, poster, 

spanduk, iklan politik di media massa, situs atau blog internet untuk 

memengaruhi pembentukan opini publik dan citra secara positif. Tujuannya 

adalah demi kepentingan membangun popularitas tinggi atau menebar 

pesona sang kandidat dan aktivitas parpol yang bersangkutan sebagai 

kontestan yang siap berlaga dalam setiap siklus pelaksanaan pemilu.  

Dalam pemasaran politik dikenal publisitas politik. Publisitas merupakan upaya 

memopulerkan diri kandidat atau institusi partai yang bertarung. Ada 4 bentuk 

publisitas yang dikenal dalam khazanah komunikasi politik, yaitu (Wahid, 2016):  

a. Pure Publicity. Memopulerkan diri melalui aktivitas masyarakat dengan 

setting sosial yang natural. Misalnya, Ramadhan dan Idul Fitri merupakan 

siklus aktivitas tahunan sehingga menjadi realitas yang alamiah. Kandidat 

bisa memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memasarkan dirinya. 

Misalnya, dengan mengucapkan “Selamat Hari Raya Idul Fitri” atau 

“Selamat Tahun Baru Imlek” dengan embel-embel nama atau foto kandidat. 

Semakin banyak jenis bentuk pure publicity yang digarap, akan semakin 

populer kandidat.  

b. Free Ride Publicity. Publisitas dengan cara memanfaatkan akses atau 

menunggangi pihak lain untuk turut memopulerkan diri. Misalnya, menjadi 

pembicara di sebuah forum yang diselenggarakan pihak lain, menjadi 

sponsor gerakan antinarkoba, turut berpartisipasi dalam pertandingan 

olahraga di sebuah daerah kantong pemilih.  

c. Tie-in Publicity. Memanfaatkan extraordinary news (kejadian luar biasa). 

Misalnya, peristiwa tsunami, gempa bumi, atau banjir bandang. Kandidat 

dapat mencitrakan diri sebagai orang atau partai yang memiliki kepedulian 

sosial tinggi sehingga imbasnya memperoleh simpati khalayak. Sebuah 

peristiwa luar biasa dengan sendirinya memikat media untuk meliput 

sehingga partisipasi dalam peristiwa semacam itu sangat menguntungkan 

kandidat. 
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d. Paid Publicity. Cara memopulerkan diri lewat pembelian rubrik atau 

program di media massa. Misalnya, pemasangan advertorial, iklan spot, 

iklan kolom, display, atau blocking time program di media massa. Cara ini 

membutuhkan anggaran khusus untuk belanja media. 

Salah satu pembahasan yang menarik dari bahasan ini adalah pada penggunaan 

iklan sebagai bentuk publikasi yang dikategorikan oleh Umaimah Wahid sebagai 

Paid Publicity. Iklan adalah setiap bentuk komunikasi yang dimaksudkan untuk 

memotivasi seorang pembeli potensial dan mempromosikan penjualan suatu 

produk/jasa, memengaruhi pendapat publik, memenangkan dukungan publik 

untuk berpikir atau bertindak sesuai dengan keinginan si pemasang iklan. Iklan 

adalah sebuah seni persuasi dan dapat didefinisikan sebagai desain komunikasi 

yang dibiayai untuk menginformasikan dan atau membujuk. 

Dalam perspektif komunikasi, iklan cenderung dimaknai sebagai proses 

penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan, atau lebih ditekankan 

pada aspek penyampaian pesan yang kreatif dan persuasif yang disampaikan 

melalui media khusus. Perspektif pemasaran menekankan pemaknaan iklan 

sebagai alat pemasaran (untuk menjual produk). Perspektif psikologi menekankan 

pada aspek persuasif pesan (Widyatama, 2007). Iklan politik merupakan salah 

satu bentuk pesan politik yang digunakan dalam proses kampanye dan pemasaran 

politik. Iklan dipercaya mempunyai kekuatan dalam membentuk persepsi dan 

opini publik. Walaupun terdapat perbedaan makna dan perspektif, terdapat 

kesamaan prinsip dalam setiap pengertian iklan, antara lain (Wahid, 2016):  

a. Adanya pesan yang ingin disampaikan.  

b. Dilakukan oleh komunikator (sponsor).  

c. Dengan cara nonpersonal.  

d. Disampaikan untuk khalayak tertentu.  

e. Penyampaian pesan dilakukan dengan cara membayar.  

f. Mengharapkan dampak tertentu. 

Seperti halnya iklan komersial, tujuan iklan politik tidak lain adalah memersuasi 

dan memotivasi pemilih untuk memilih kandidat tertentu. 

Untuk mencapai tujuan tersebut, iklan politik tampil impresif dengan 

senantiasa mengedepankan informasi tentang siapa kandidat (menonjolkan nama 

dan wajah kandidat), apa yang telah dilakukan kandidat (pengalaman dan track 

record kandidat), bagaimana posisi kandidat terhadap isu-isu tertentu (issues 

posisition), dan kandidat mewakili siapa (group ties). Iklan politik senantiasa 

berisi pesan-pesan singkat tentang isu-isu yang diangkat (policy position), 

kualitas kepemimpinan (character), kinerja (track record), dan pengalamannya. 

Iklan politik, sebagaimana iklan produk komersial, bukan hanya memainkan kata-

kata, melainkan gambar, suara, dan musik. Menurut Johnson, ada 9 tahapan 
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proses yang berkaitan dengan pembuatan dan penyiaran iklan, baik media cetak 

maupun elektronik, yang dapat dilihat pada gambar 4. 

 
Gambar 4. 9 Tahapan Pembuatan Iklan (Nursal, 2004) 

Nursal mengutip riset Falkowski dan Kaid yang menunjukkan iklan politik 

berguna untuk beberapa hal berikut ini (Nursal, 2004):  

a. Membentuk citra kontestan dan sikap emosional terhadap kandidat. 

b. Membantu para pemilih untuk terlepas dari ketidakpastian pilihan karena 

mempunyai kecenderungan untuk memilih kontestan tertentu. 

c. Sebagai alat untuk melakukan rekonfigurasi citra kontestan. 

d. Mengarahkan minat untuk memilih kontestan tertentu. 

e. Memengaruhi opini publik tentang isu-isu nasional. 

f. Memberi pengaruh terhadap evaluasi dan interpretasi para pemilih terhadap 

kandidat dan even-even politik. 

Terpaan iklan yang sama tidak menjamin efek yang sama pada khalayak. 

Perbedaan pengaruh terpaan iklan ditentukan oleh berbagai faktor, yaitu latar 

belakang, self-reference, ideologi, kepentingan, tingkat ekonomi, sistem nilai dan 

budaya 

Menurut Yukio Nakatama, terdapat 8 kata kunci agar sebuah iklan dapat 

menyentuh perhatian khalayak, yaitu (Wahid, 2016): 

a. Emosi. Iklan yang mampu menggugah emosi pemirsanya biasanya akan 

diterima secara lebih utuh oleh khalayak sasaran. 

b. Empati. Dengan upaya membangun empati dalam iklan, pemirsa akan 

digerakkan untuk berpihak pada pesan yang akan disampaikan. Hal ini tidak 

mudah, diperlukan cara penyampaian pesan yang relevan dan dapat 

dipercaya. 

c. Obsesi. Perlihatkan dalam iklan bahwa obsesi dan semangat untuk meraih 

sesuatu. Konsumen (para pemilih) akan tergerak untuk meraih hal-hal yang 
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positif dan mengalahkan suatu tantangan. 

d. Mimpi. Ini merupakan harapan yang selalu hadir dalam kehidupan manusia. 

Mimpi kerapkali menjadi pendorong semangat untuk mencapai sesuatu. 

Kita selalu mempunyai harapan dan mimpi yang membuat kita selalu 

menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. 

e. Kecerdasan. Konsumen (para pemilih) menghargai kecerdasan yang 

muncul dari iklan-iklan yang disaksikannya. Pemirsa bukanlah orang-orang 

yang bodoh, mereka menghargai iklan-iklan yang tampil cerdas. 

f. Moral. Sisi moral merupakan bagian penting dari kehidupan manusia. 

Kejelian mengolah hal ini membuat sebuah iklan akan terus dikenang. 

g. Realitas. Kenyataan dalam kehidupan sehari-hari membuat iklan betul-

betul sebagai bagian dari realitas, yaitu sesuatu hal yang nyata dan terjadi 

di sekitar kita. Iklan yang berisi penjelasan mengenai realitas seorang 

kandidat akan lebih berhasil dibandingkan dengan pesan iklan yang berbeda 

dengan realitas. 

h. Tenderness. Sikap kasih dan pengertian merupakan hal penting yang 

mampu membuat konsumen ikut bersama pesan yang disampaikan. 

Lebih jauh lagi, iklan politik juga berfungsi membentuk image kandidat. Iklan 

sebagai bagian dari pemasaran politik adalah serangkaian aktivitas untuk 

menanamkan citra politik di benak masyarakat dan meyakinkan publik. Menurut 

Peteraf dan Shanley, image bukan sekadar masalah persepsi atau identifikasi saja, 

melainkan juga memerlukan pelekatan suatu individu terhadap kelompok atau 

grup. Pelekatan ini dapat dilakukan, baik secara rasional maupun emosional 

(Firmanzah, 2008). Sementara dari sisi sifat pesan, iklan dapat digolongkan 

menjadi iklan positif dan iklan negatif. Iklan positif adalah iklan yang memuat 

keunggulan dari sebuah kontestan yang dipasarkan, sedangkan sedangkan iklan 

negatif adalah iklan tentang kelema- iklan negatif adalah iklan tentang kelema- 

iklan negatif adalah iklan tentang kelemahan pesaing. Iklan negatif lebih cepat 

menarik perhatian pemilih ketimbang iklan positif. Walaupun demikian, iklan 

negatif tidak selalu memberi citra positif kepada pihak yang menggunakannya. 

Untuk itu, penggunaan iklan negatif harus juga memperhitungkan risikonya.  

Nursal (2004) menyebutkan beberapa tahap respons pemilih terhadap 

stimulasi tersebut sebagai berikut:  

a. Awareness. Suatu keadaan saat seseorang dapat mengingat atau menyadari 

pihak tertentu merupakan kontestan pemilu. Dengan banyaknya jumlah 

kontestan pemilu, membangun awareness cukup sulit, terutama bagi partai-

partai gurem. Seperti sudah menjadi hukum besi pemasaran politik, secara 

umum para pemilih tidak akan menghabiskan waktu dan energinya untuk 

menghafal nama-nama kontestan tersebut. Pemilih tidak akan memilih 

kontestan yang tidak memiliki brand awareness.  
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b. Knowledge. Tahap ketika seorang pemilih mengetahui beberapa unsur 

penting mengenai produk kontestan tersebut, baik substansi maupun 

presentasi. Unsurunsur itu akan diinterpretasikan sehingga membentuk 

makna politis tertentu dalam pikiran pemilih. Dalam pemasaran produk 

komersial, tahap ini disebut juga sebagai tahap pembentuk brand 

association dan perceived quality.  

c. Liking. Tahap ketika seorang pemilih menyukai kontestan tertentu karena 

satu atau lebih makna politis yang terbentuk di pikirannya sesuai dengan 

aspirasinya.  

d. Preference. Tahap ketika pemilih menganggap satu atau beberapa makna 

politis yang terbentuk sebagai interpretasi terhadap produk politik sebuah 

kontestan tidak dapat dihasilkan secara lebih memuaskan oleh kontestan 

lainnya. Dengan demikian, pemilih tersebut memiliki kecenderungan untuk 

memilih kontestan tersebut.  

e. Conviction. Tahap ketika pemilih sampai pada keyakinan untuk memilih 

kontestan tertentu. 

Iklan dibuat sebagai alat untuk memengaruhi dukungan publik. Namun, karena 

realitas keterisolasian iklan dengan preferensi pemilih, tujuan ini tidak efektif 

untuk memperluas dukungan suara, kecuali dengan memperteguh pendapat 

pemilih yang telah mengikatkan emosinya. 

 

4. Rangkuman 

a. Pemasaran politik merupakan penggabungan konsep pemasaran komersial 

dalam bidang ilmu ekonomi dengan politik. Sebagaimana pada pemasaran 

komersil, pada pemasaran politik juga terdapat produsen (pelaku politik), 

produk (person, party, policy), dan konsumen (electorate atau pemilih). 

Pemilih adalah target kampanye politik yang harus diperlakukan sebaik 

mungkin agar pembentukan opini publik dapat berlangsung secara 

maksimal. 

b. Namun tujuan utama pemasaran politik tidak sekedar untuk mendapatkan 

dukungan dari para pemilih, tetapi juga lebih luas lagi, yakni naiknya citra 

dan popularitas partai atau kandidat. Para pemilih tidak bisa dianggap 

sebagai “konsumen” semata. Mereka adalah “investor kolektif” yang 

menanamkan kepercayaan kepada kontestan yang diharapkan dapat 

memberi hasil nyata di kemudian hari berupa perwujudan kesejahteraan, 

baik dalam pengertian instrumental, fungsional, maupun emosional. 

c. Terdapat 3 elemen penting dalam pemasaran kampanye, antara lain 

Klasifikasi pemilih, Positioning kandidat dan Formulasi strategi dan 

implementasinya  
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d. Proses pemasaran politik dapat menggunakan 4P bauran pemasaran, antara 

lain: Produk (Product) Partai, kandidat, dan gagasan-gagasan partai yang 

akan disampaikan kepada konstituen. Promosi (Promotion) Upaya 

periklanan, kehumasan, dan promosi untuk sebuah partai yang dibaurkan 

sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Harga (Price) 

Mencakup berbagai hal, seperti ekonomi, psikologi, sampai citra nasional. 

Penempatan (Place) Berkaitan dengan cara hadir atau distribusi sebuah 

partai dan kemampuannya dalam berkomunikasi dengan para pemilih.  

e. Ada 4 bentuk publisitas yang dikenal dalam khazanah komunikasi politik, 

yaitu: Pure Publicity, Free Ride Publicity, Tie-in Publicity dan Paid 

Publicity. 

5. Latihan dan atau Lembar Kerja Praktek 

a. Latihan  

Setiap mahasiswa dipersilahkan menjelaskan kembali bentuk pemasaran 

politik dalam pemilu 

 

b. Lembar Kerja Praktik  

Dalam lembar kerja praktek ini mahasiswa melakukan praktik dalam bentuk 

menyusun narasi iklan politik dalam pemilukada. Dimana mahasiswa menjadi 

calon kepala daerah dari parpol tertentu. Mahasiswa boleh membuat iklan politik 

dalam bentuk gambar online yang dapat disebarluaskan menggunakan media baru 

atau media sosial. Di dalam iklan politik terdapat visi, misi, dan kebijakan politik 

yang ditawarkan. 

 

6. Evaluasi Pembelajaran 

a. Kualitas iklan politik 

b. Presentasi makna dari iklan politik yang dibuat mahasiswa 

 

7. Umpan Balik 
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C. Penutup  

1. Rangkuman  

Pemasaran politik telah menjadi salah praktek komunikasi politik yang 

dipakai oleh para kandidat dalam pemilu atau oleh politikus. Karena konsepnya 

yang cukup rumit pada prakteknya ini para politisi sering menggunakan jasa 

konsultan politik yang memiliki keahlian dalam menyusun narasi pemasaran 

politik. Namun proses ini selalu diawali dengan penentuan masalah sosial politik 

yang dialami oleh masyarakat, lalu mulai proses penyusunan iklan politik, atau 

bentuk publikasi lainnya sehingga tepat sesuai dengan kebutuhan publik dan atau 

pemilih (electorate). 

 

2. Daftar Istilah  

Istilah Arti 

Produk  Barang atau jasa yang ditawarkan kepada konsumen 

Komersial  Berhubungan dengan niaga atau perdagangan 

Konstituen  Pemilih dalam pemilu 

Marginalisasi  Perilaku sosial yang mengabaikan atau tidak 

mempedulikan 

Alienasi  Keterasingan dari apa yang sebenarnya 

Diskriminasi  Perlakuan tidak sama  

Artikulatif  Menyampaikan pesan atau aspirasi dalam kaitannya 

dengan politik 

Instrumental  Berkaitan dengan nilai dasar yang dapat diukur dan dapat 

diubah 

Blokade informasi Penutupan informasi 

Demografis  Berkaitan dengan kependudukan 

Partai gurem Partai dengan pendukung atau raihan suara dalam pemilu 

yang sedikit-partai kecil 
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MODUL 8 

PROPAGANDA DALAM KOMUNIKASI POLITIK 

 

A. Pendahuluan 

1. Deskripsi Singkat  

 Propaganda adalah bentuk komunikasi yang selalu disamakan dengan 

teknik persuasi. Namun hakikatnya kedua teknik komunikasi ini memiliki 

perbedaan yang cukup mendasar. Persuasi secara eksplisit melakukan ajakan 

kepada komunikan atau khalayak untuk berpikir, bersikap, dan bertindak sesuai 

keinginan komunikator pada rentang waktu tertentu. Sementara propaganda 

menggunakan teknik yang lebih evolusioner, dimana komunikan diajak untuk 

berpikir, menganalisis, dan melakukan secara berulang hingga terbentuknya pola 

pemikiran dan perilaku yang diinginkan. Sehingga waktu yang dibutuhkan bisa 

lebih lama dari persuasi. 

  

2. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) 

Capaian pembelajaran dari Modul 8 ini adalah: 

a. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan konsep-konsep dalam 

komunikasi politik 

b. Mahasiswa mampu memahami mengetahui model-model komunikasi 

politik 

c. Mahasiswa mampu memahami dan merumuskan kembali teori-teori 

komunikasi dan sosial yang terkait dengan fenomena model komunikasi 

d. Mahasiswa mampu Memahami konsep branding dan posisi komunikasi 

politik dalam marketing politik 

e. Mahasiswa mampu memahami, membuat dan menganalisa evaluasi 

program komunikasi politik  

 

3. Kemampuan Akhir 

Kemampuan akhir yang akan dimiliki oleh mahasiswa setelah mempelajari 

Modul 8 ini adalah: Mahasiswa mampu menjelaskan bentuk-bentuk propaganda 

dan mampu menyusun bentuk propaganda politik. 

 

4. Prasyarat Kompetensi (Tidak ada) 

 



134 

 

5. Kegunaan Modul 8 

Kegunaan atau manfaat dari Modul 8 adalah membantu mahasiswa dalam 

memahami bentuk propaganda, dan teknik propaganda yang selalu digunakan 

dalam politik. Mahasiswa akan mampu mengidentifikasi bentuk-bentuk 

propaganda yang ada dalam kehidupannya sebagai bagian dari sistem politik. 

 

6. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok 

Materi pokok pembelajaran dalam Modul 8: 

a. Definisi konsep propaganda. 

b. Teknik propaganda. 

c. Kualifikasi komunikator propaganda. 

 

B. Kegiatan Pembelajaran 

Kegiatan Pembelajaran  

1. Judul Kegiatan Pembelajaran: Propaganda 

 

2. Kemampuan Akhir (KA) dan Sub Kemampuan Akhir  

Mahasiswa mampu memahami konsep propaganda dalam sistem politik 

yang menggunakan berbagai teknik untuk meraih kepentingan dan tujuan politik, 

serta kualifikasi yang harus dimilik komunikator. Propaganda terjadi dalam setiap 

kehidupan politik, oleh karena itu mahasiswa akan mampu mengidentifikasi dan 

menjelaskan bentuk, tujuan, dan cara yang dilakukan oleh komunikator dalam 

melakukan propaganda di sistem politik Indonesia. 

 

3. Uraian, Contoh dan Ilustrasi  

Propaganda adalah bentuk komunikasi dari satu kepada banyak (one to 

many). Propaganda berasal dari kata Latin Propagare (kata kerja) yang 

mempunyai arti menyebarkan, menaburkan, membibitkan, yang dalam bahasa 

Inggris diartikan dengan to propagate, generate, atau to produce. Kata propagare 

tadinya memang banyak digunakan dalam ilmu biologi terutama bidang 

pertanian. Kemudian kata ini tumbuh subur setelah berada pada ilmu sosial, dalam 

arti penyebaran ide atau gagasan, keyakinan, isme tertentu. Secara sosiologis 

penyebaran ide dengan cara propaganda berarti bukan sesuatu yang muncul 

dengan sendirinya, melainkan sesuatu yang ditanamkan (cultivated) atau 

pembangkitan buatan (artificial generation), seperti merubah yang tadinya tidak 

beragama menjadi beragama. Tanpa adanya intervensi dari pihak luar maka 
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orang-orang tersebut tidak akan mengetahui, memahami apalagi sampai meyakini 

dan menjalankan suatu ide, gagasan dan keyakinan. Penanaman ide, gagasan dan 

keyakinan yang dilakukan dengan perencanaan yang sistematis, bertahap 

berdasarkan rentan waktu tertentu.  

Sedangkan definisi propaganda menurut para ahli, diantaranya adalah 

(Nurudin, 2001):  

a. Dalam Encyclopedia International dikatakan propaganda adalah, suatu 

jenis komunikasi yang berusaha mempengaruhi pandangan dan reaksi, 

tanpa mengindahkan tentang nilai benar atau tidak benarnya pesan yang 

disampaikan.  

b. Everyman’s Encyclopedia mengungkapkan bahwa propaganda adalah suatu 

seni untuk penyebaran dan meyakinkan suatu kepercayaan, khususnya 

suatu kepercayaan agama atau politik.  

c. Qualter, bahwa propaganda adalah suatu usaha yang dilakukan secara 

sengaja oleh beberapa individu atau kelompok untuk membentuk, 

mengawasi atau mengubah sikap dari kelompok-kelompok lain dengan 

menggunakan media komunikasi dengan tujuan bahwa pada setiap situasi 

yang tersedia, reaksi dari mereka yang dipengaruhi akan seperti yang 

diinginkan oleh si propagandis.  

d. Harold D. Laswell, propaganda adalah teknik untuk mempengaruhi 

kegiatan manusia dengan memanipulasikan representasinya. Definisi 

lainnya dari Laswell dalam bukunya Propaganda Technique in the World 

War (1927) menyebutkan propaganda adalah semata-mata kontrol opini 

yang dilakukan melalui simbol-simbol yang mempunyai arti, atau 

menyampaikan pendapat yang konkrit dan akurat (teliti), melalui sebuah 

cerita, rumor laporan gambar-gambar dan bentuk-bentuk lain yang bisa 

digunakan dalam komunikasi sosial.  

e. Barnays, propaganda modern adalah suatu usaha yang bersifat konsisten 

dan terus menerus untuk menciptakan atau membentuk peristiwa-peristiwa 

guna mempengaruhi hubungan publik terhadap suatu usaha atau kelompok.  

f. Ralp D. Casey, propaganda adalah suatu usaha yang dilakukan secara 

sengaja dan sadar untuk memantapkan suatu sikap atau merupakan suatu 

pendapat yang berkaitan dengan suatu doktrin atau program dan di pihak 

lain, merupakan usaha yang sadar dari lembaga-lembaga komunikasi untuk 

menyebarkan fakta dalam semangat objekvitas dan kejujuran. 

g. Leonard W. Dobb, propaganda adalah usaha sistematis yang dilakukan oleh 

individu yang masing-masing berkepentingan untuk mengontrol sikap 

kelompok individu lainnya dengan cara menggunakan sugesti dan sebagai 

akibatnya mengontrol kegiatan tersebut. 

h. Jacques Ellul, mendefinisikan propaganda sebagai komunikasi yang 

digunakan oleh suatu kelompok terorganisir yang ingin menciptakan 

partisipasi aktif atau pasif dalam tindakan-tindakan suatu massa yang terdiri 
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atas individu-individu, dipersatukan secara psikologis melalui manipulasi 

psikologis dan digabungkan di dalam suatu organisasi (Nimmo, 2005). 

Jadi propaganda adalah suatu gejala kelompok yang erat kaitannya dengan 

organisasi dan tindakan, tanpa dua hal tersebut propaganda praktis tidak ada. 

Propaganda yang efektif hanya dapat bekerja di dalam suatu kelompok atau skup 

lebih besar adalah negara. Secara konkrit propagandis mencapai individu-

individu melalui manipulasi lambang. Sebagai gambarannya seorang tokoh 

penting sebuah Partai politik berbicara di hadapan lautan manusia sebagai bentuk 

rapat umum dengan penampilan yang diatur secara cemat dan dikelilingi oleh 

bendera-bendera partai. Lalu tokoh penting tersebut menggunakan oratori yang 

penuh emosi untuk membangkitkan rasa identifikasi, komitmen, dan kesetiaan 

dari anggota atau pengikutnya, biasanya juga menggunakan slogan-slogan yang 

dapat memperkuat ikatan atau penguatan (kohesi) terhadap partai atau 

kelompoknya. 

Komponen dari pesan propaganda adalah fakta dan bisa juga non fakta, 

adanya penjelasan dan bujukan demi kepentingan komunikator atau disebut 

sebagai ‘propagandis’. Propaganda berurusan dengan penjelasan gagasan-

gagasan secara terinci dan lebih sistematis. Propaganda politik menurut Dan 

Nimmo merupakan suatu meknisme kontrol sosial (Nimmo, 2005). Propagandis 

berbicara seolah-olah di antara dua orang yang bertatap muka untuk memberikan 

pesan bahwa pemimpin dan yang dipimpin tergabung di dalam suatu pihak. 

Namun, seorang propagandis sebenarnya hanyalah wakil atau petugas dari 

organisasi yang secara teknis melalukan suatu upaya berdasarkan prosedur 

(panduan), memilih kata-kata yang tepat, dan tindakan-tindakannya berdasarkan 

alasan-alasan yang sifatnya teknis semata-mata. Jadi propagandis adalah teknikus 

kontrol sosial. 

Nimmo (1989) menjelaskan bahwa teori kontrol sosial menyatakan bahwa 

tatanan sosial dihasilkan oleh orang-orang yang secara kesinambungan belajar 

dan memperkuat kesetiaan politik, kepercayaan religius, pandangan sosial, 

kebiasaan, kaidan-kaidah, dan suatu cara hidup yang mendasar yang sama pada 

orang-orang tersebut. Namun, dalam masyarakat partisipasi rakyat yang luas di 

dalam peristiwa politik sangatlah dikehendaki oleh penguasa negara atau yang 

bercita-cita menjadi penguasa negara. Partisipasi masyarakat muncul berawal dari 

terbentuknya opini publik. Opini publik yang menguntungkan penguasa tidak 

mungkin muncul dengan hanya menunggu dan diam saja. Maka setiap kelompok 

atau organisasi harus giat memobilisasi dukukangan atau partisipasi publik. 

Propaganda digunakan sebagai suatu mekanisme kontrol sosial untuk 

menyebarkan ideologi, membangkitkan kewaspadaan dari munculnya konflik 
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dalam masyarakat luas, menciptakan hubungan yang erat diantara mereka, 

menggalang kesetiaan dan mempertahankan ketaatan kepada penguasa. 

Ada 4 tipologi propaganda menurut Jacquel Ellul, yaitu (Liliweri, 2011):  

a. Propaganda politik, melibatkan usaha-usaha pemerintah, partai, atau 

golongan yang berpengaruh untuk mencapai tujuan strategis atau taktis 

melalui imbauan-imbauan khas berjangka pendek, dan biasanya dilakukan 

secara terang-terangan, seperti yang terkait kebijakan dan regulasi.  

b. Propaganda sosiologi, bisa dikatakan samar (tersembunyi), dan berjalan 

dengan jangka waktu yang panjang. Dengan cara ini orang atau masyarakat 

tertentu ditanamkan (disuntik) dengan cara atau gaya hidup budaya tertentu 

(seperti gaya hidup, fashion, musik Amerika yang ditiru banyak warga 

negara di dunia) atau ideologi yang berangsur-angsur merembes dalam 

tatanan struktur masyarakat, lembaga-lembaga ekonomi, sosial, budaya dan 

politik. 

c. Propaganda agitasi, yang berusaha agar orang-orang bersedia memberikan 

pengorbanan yang besar bagi tujuan yang langsung, mengorbankan jiwa 

mereka dalam usaha mewujudkan cita-cita dalam tahap-tahap yang 

merupakan rangkaian, tujuan demi tujuan. Dengan agitasi, para pemimpin 

mempertahankan kegairahan para pengikutnya dengan memperoleh suatu 

kemenangan yang khas, kemudian memberi peluang untuk bernafas, diikuti 

oleh usaha yang lain dengan suatu inovasi dalam serangkaian tujuan.  

d. Propaganda integrasi, dengan menggalang kesesuaian di dalam mengejar 

tujuan-tujuan jangka panjang. Melalui propaganda ini orang-orang 

mengabdikan diri mereka kepada tujuan-tujuan yang mungkin tidak akan 

terwujud dalam waktu bertahun-tahun, bahkan selama mereka hidup.  

Dalam penggunaan saluran propaganda ada dua tipe yaitu (Liliweri, 2011): 

a. Propaganda vertikal, yang mengandalkan penyebaran imbauannya melalui 

media massa dan media baru.  

b. Propaganda horizontal yang bekerja pada arus sejajar diantara keanggotaan 

kelompok daripada dari pemimpin kepada kelompok. Lebih banyak melalui 

komunikasi interpersonal dan komunikasi organisasi daripada komunikasi 

massa. Partai-partai politik lebih mengandalkan propaganda horizontal, 

dalam bentuk kunjungan ke daerah-daerah, pelatihan kader partai, dan 

sebagainya. 

Upaya persuasi melalui propaganda harus memperhatikan sejumlah faktor, yaitu 

memahami kondisi atau keadaan khayalak, kemampuan propagandis, dan teknik 

propaganda yang digunakan. Teknik propaganda yang digunakan akan 

memunculkan stimuli kepada khalayak. Propagandis harus memperhitungkan dan 

fokus pada kualitas stimuli dan bukan pada kondisi dan keadaan khalayak. Karena 

propaganda tujuannya untuk mempersuasi, mengarahkan, merubah khalayak, 

bukan malah propagandisnya yang terpengaruh kondisi khalayak. Ada beberapa 
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teknik propaganda, yaitu (Nasution Z. , 1990) (Nurudin, 2001) (Arifin, Opini 

Publik, 2010): 

a. Name Calling (penggunaan Stereotip) Pemberian julukan tertentu kepada 

pihak lawan dengan menggunakan nama atau panggilan yang berkonotasi 

negatif (panggilan jelek). 

b. Glittering Generalities (penggantian nama yang gemerlap, cemerlang, 

bombastis, iming-iming). Menggunakan kata-kata atau menggunakan 

istilah yang disenangi (kata bijak) atau yang tidak disenangi, kata-kata 

muluk, slogan-slogan, mengidentifikasi (menyanjung) diri sendiri dengan 

segala yang serba luhur dan agung, bisa juga memutar balik fakta dengan 

konotasi emosional, sehingga orang tanpa sadar mengikutinya. 

c. Transfer (Pengalihan). Melakukan identifikasi dengan lembaga-lembaga 

otoritas meliputi kekuasaan, sanksi, dan pengaruh sesuatu yang lebih 

dihormati serta dipuja dari hal lain agar membuat “sesuatu” lebih bisa 

diterima. Dengan cara pengalihan pada objek lain, teknik ini digunakan 

dengan memakai pengaruh seseorang atau tokoh yang dikagumi atau 

berwibawa di lingkungan tertentu. Pengkaitan sesuatu pihak yang 

berkompeten di bidang tersebut (the appeal to authority), contoh tokoh 

agama, figur-figur legendaris, profesi seperti dokter, dan sebagainya. 

d. Testimonials (pengakuan/ kesaksian). Pengulangan ucapan orang yang 

dihormati atau dibenci untuk mempromosikan atau meremehkan suatu 

maksud. Sering digunakan dalam kegiatan komersial, dan juga di bidang 

politik sehingga terkesan di dukung oleh tokoh tersebut. Memakai nama 

orang-orang terkenal seperti bintang film, olahragawan, walaupun 

sebenarnya mereka tidak memakai produk tertentu. 

e. Plain Folks (perendahan diri). Merakyat, menempatkan diri sebagai bagian 

dari rakyat, blusukan, menciptakan kesan mengabdi kepada rakyat, 

meskipun sudah menjadi pejabat (birokrat) tapi ingin menampilkan image 

seperti kebanyakan orang, membaur dan sederhana, seperti makan di 

warung padang, naik bis umum, menggendong anak jalanan, partai “wong 

cilik” dan pasti ada selalu bidikan kamera menyertai. 

f. Card Stacking (seleksi). Memilih dengan teliti hanya hal-hal tertentu yang 

sesuai dengan tujuan, dari sekian banyak fakta yang ada. Menyeleksi dan 

kegunaan fakta atau kepalsuan, ilustrasi atau kebingungan dan masuk akal 

atau tidak masuk akal (logis). Pernyataan mengemukakan fakta atau hal-hal 

yang baik saja, sehingga publik hanya melihat dari satu sisi saja. Agar 

meyakinkan publik dapat pula dengan menutupi hal yang factual dengan 

bukti-bukti palsu agar publik terkecoh. 

g. Bandwagon (gerobak musik). Mendorong dan mengajak khalayak untuk 

bersama-sama orang banyak bergerak atau menyetujui suatu gagasan atau 

program, dengan mengatakan bahwa telah banyak yang menyetujui. 

Mengembar-gemborkan sukses yang dicapai seseorang, suatu lembaga atau 
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organisasi. Dalam bidang ekonomi teknik ini untuk menarik minat pembeli. 

h. Downrigth Lying (sungguh-sungguh berbohong). Guna mencapai tujuan 

propagandis, tidak segan-segan untuk menciptakan suatu fakta palsu dan 

benar-benar sebuah kebohongan, hanya demi mewujudkan apa yang 

diinginkannya melakukan pembohongan publik.  

i. Repitition (pengulangan). Propagandis yakin bahwa bila suatu pernyataan 

cukup banyak diulang-ulang, pada waktunya akan diterima oleh orang 

banyak, variasi dari teknik ini adalah penggunaan slogan dan kata kunci. 

j. Assertion (penonjolan). Propagandis jarang membantah sesuatu hal, tapi 

menciptakan seuatu pernyataan tegas atau penonjolan (assertion) yang 

tangguh yang mendukung pendapatnya. Dapat dilihat dari cara-cara 

propaganda yang menyajikan hanya satu sisi dari gambaran keadaan, suatu 

pembatasan yang disengaja terhadap pemikiran bebas. 

k. Emotional Streotype. Menumbuhkan rasa curiga yang penuh emosi, contoh 

Presiden A bisa menang karena ada kecurangan, memberikan penanaman 

kepercayaan yang bersifat negatif karena stereotip terkait etnis, agama dan 

keterunan. 

l. Using all form of persuation (penggunaan teknik persuasi). Penggunaan 

teknik persuasi dengan memilih kata-kata yang bisa menarik perhatian 

seseorang sehingga orang mau mengikuti kehendak propagandis. Teknik 

yang digunakan dengan membujuk, rayuan, himbauan dan ‘iming-iming’. 

Terjadi dalam pidato kampanye pemilu, agar mendapat simpati dan dipilih, 

digunakanlah janji-janji seperti bila terpilih maka pendidikan gratis, jalan 

diperbaiki. 

m. Reputable Mounthpiece (mengedepankan reputasi, selalu cari muka) 

Teknik yang dilakukan dengan mengemukakan sesuatu yang tidak sesuai 

kenyataan. Teknik ini biasaya digunakan oleh propagandis dengan 

menyanjung pemimpin, akan tetapi tidak tulus. Ada ambisi seseorang atau 

sekelompok yang ingin aman di lingkaran kekuasaan. Mencari jalan aman 

agar selalu aman dari kritik dan evaluasi, kadang hanya mengemukakan 

yang baik-baik saja. Sehingga pemimpin jadi lupa diri dan tidak objektif. 

n. Situation Tyrannized (situasi di dzalimi). Momentum yang terjadi karena 

perbedaan pandangan, membuat pejabat atau elit tertentu diberhentikan atau 

dicopot dari jabatannya. Terkesan di zalimi, sehingga menarik simpati 

khayalak. Dengan pemanafaatan opini publik seorang propagandis akan 

menggunakanya untuk mendapatkan dukungan publik yang berempati. 

Untuk mewujudkan berbagai teknik propaganda diatas, Nurudin mengajukan 

beberapa kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang propagandis (Nurudin, 

2001) yaitu: 

a. Kapasitas Intelektual (Intelectual Capacity). Kapasitas disini artinya 

perpaduan antara kecerdasan berpikir sebagai hasil pendidikan secara 

formal dengan wawasan sebagai hasil interaksi dengan orang baik melalui 
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diskusi, membaca atau kajian media.  

b. Rasa Diri Penting (Self Significance). Rasa diri penting bisa diartikan usaha 

menumbuhkan ego dirinya. Propagandis harus mempunyai keyakinan 

bahwa dirinya itu penting (atau bahkan lebih penting) dalam masyarakat. 

Rasa diri penting tidak saja berguna untuk membangun kapasitas dirinya, 

tetapi juga sangat berguna agar yang diungkapkan diikuti orang lain.  

c. Visalitas (Vitality). Visalitas disini adalah atribut atau kemampuan yang 

dimiliki secara keseluruhan. Orang yang mempunyai visalitas tinggi sama 

artinya ia mempunyai kesempurnaan fisik, kematangan intelektual dan 

kemapanan spiritual tinggi pula.  

d. Latihan (Training). Seorang propagandis harus terlibat dalam latihan-

latihan untuk memantapkan dirinya sendiri. Latihan ini tidak hanya 

berhubungan dengan proses menyampaikan pesan semata. Namun, usaha 

untuk terjun langsung pada objek yang akan dituju untuk menumbuhkan 

empati.  

e. Reputasi (Reputation). Reputasi yang dimaksud adalah termasuk 

intelegensi, kegiatan penentuan ketenangan dan pertimbangan seksama. 

Reputasi kadang juga sering dihubungkan dengan moralitas propagandis. 

Reputasi pun sering diartikan apa yang sudah dicapainya selama ini.  

Tujuan Propaganda (Liliweri, 2011):  

a. Mempengaruhi Opini Publik. Propaganda tidak saja sekadar bertujuan 

untuk mengomunikasikan fakta-fakta kepada publik, tetapi juga fakta-fakta 

yang mempengaruhi opini publik terhadap suatu isu tertentu. Perubahan 

pendapat umum itu bisa positif bisa juga negatif.  

b. Memanipulasi Emosi. Propaganda dapat dilakukan melalui beberapa teknik 

manipulasi emosi, bahkan sering dilakukan dengan cara yang 

membahayakan. Melalui teknik propaganda, para propagandis 

“memanipulasi” kata, suara, simbol, pesan nonverbal agar dapat 

membangkitkan emosi khalayak.  

Sasaran Propaganda (Liliweri, 2011):  

a. Memobilisasi Kebencian terhadap Musuh. Propaganda dapat menggunakan 

pelbagai teknik untuk menggalang ide-ide dan mendorong target khalayak 

untuk mengeluarkan kata-kata atau bertindak membenci musuh yang 

diungkapkan oleh propagandis.  

b. Mempertahankan Persahabatan dan Sekutu. Propaganda internal 

mempunyai target untuk menggalang solidaritas dan kohesivitas di 

kalangan anggota suatu kelompok, membentuk Sekutu, agar dapat 

menghadapi musuh-musuh Sekutu. 

c. Membangun Kerja Sama dengan Sekutu. Menjaga persahabatan dan jika 

mungkin untuk mendapat kerja sama dari netral. Propaganda bertujuan 

untuk mencapai sasaran, misalnya mempertahankan persahabatan dengan 

Sekutu lalu membangun kerja sama yang lebih menguntungkan dua pihak 
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yang selama ini bersengketa.  

d. Menakuti-nakuti Musuh. Para propagandis berasumsi bahwa jika musuh 

sudah takut maka solidaritas kelompok musuh mulai goyah, dan sebaliknya 

solidaritas internal kita akan lebih baik (makin kompak) menghadapi musuh 

bersama. 

 

4. Rangkuman 

a. Propaganda adalah bentuk komunikasi dari satu kepada banyak (one to 

many). Propaganda berasal dari kata Latin Propagare (kata kerja) yang 

mempunyai arti menyebarkan, menaburkan, membibitkan, yang dalam 

bahasa Inggris diartikan dengan to propagate, generate, atau to produce. 

b. Propaganda berarti adanya intervensi dari pihak luar maka orang-orang 

tersebut tidak akan mengetahui, memahami apalagi sampai meyakini dan 

menjalankan suatu ide, gagasan dan keyakinan. Penanaman ide, gagasan 

dan keyakinan yang dilakukan dengan perencanaan yang sistematis, 

bertahap berdasarkan rentan waktu tertentu. 

c. Komponen dari pesan propaganda adalah fakta dan bisa juga non fakta, 

adanya penjelasan dan bujukan demi kepentingan komunikator atau disebut 

sebagai ‘propagandis’. Propaganda berurusan dengan penjelasan gagasan-

gagasan secara terinci dan lebih sistematis. 

d. Ada 4 tipologi propaganda menurut Jacquel Ellul, yaitu Propaganda politik, 

Propaganda sosiologi, Propaganda agitasi, Propaganda integrasi. 

e. Saluran yang digunakan ada 2 jenis yaitu vertikal dan horizontal. 

f. Ada beberapa teknik propaganda, yaitu Name Calling, Glittering 

Generalities, Transfer, Testimonials, Plain Folks, Card Stacking, 

Bandwagon, Downrigth Lying, Repitition, Assertion, Emotional Streotype, 

Using all form of persuation, Reputable Mounthpiece, dan Situation 

Tyrannized. 

g. Kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang propagandis adalah 

Kapasitas Intelektual, Rasa Diri Penting, Visalitas, Latihan, Reputasi. 

h. Tujuan Propaganda adalah: Mempengaruhi Opini Publik, dan 

Memanipulasi Emosi. Sementara sasaran Propaganda adalah: Memobilisasi 

Kebencian terhadap Musuh, Mempertahankan Persahabatan dan Sekutu, 

Membangun Kerja Sama dengan Sekutu dan Menakuti-nakuti Musuh. 
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5. Latihan dan atau Lembar Kerja Praktek 

a. Latihan  

i. Setiap mahasiswa memilih salah satu bentuk komunikasi politik yang 

dilakukan oleh para aktor politik dan menganalisisnya menggunakan 

konsep propaganda. 

ii. Dalam proses analisisnya mengidentifikasi siapa komunikatornya, 

bentuk pesan politik, teknik yang digunakan, tujuan, dan sasarannya. 

 

b. Lembar Kerja Praktik  

Dalam lembar kerja praktek ini mahasiswa menuliskan kembali pemikiran 

para tokoh yang merupakan ahli tentang propaganda. 

No Nama Tokoh Pokok Pikirannya 

1   

2   

3   

 

6. Evaluasi Pembelajaran 

a. Hasil penugasan dalam latihan. 

b. Kejelasan dalam menjelaskan kembali konsep propaganda. 

c. Kemampuan mengidentifikasi dan menganalisis bentuk propaganda. 

 

7. Umpan Balik 

 

C. Penutup  

1. Rangkuman  

Menemukan bentuk propaganda pada sistem politik merupakan hal yang 

gampang bagi mahasiswa yang telah memahami konsep propaganda. Sebab 

propaganda dalam sistem politik terjadi dalam setiap hari kehidupan masyarakat, 

atau terjadi dalam setiap kegiatan politik. Oleh karena pada seluruh kegiatan 

politik ada tujuan dan kepentingan yang ingin diraih oleh para aktor politik. 

Apalagi pada era saat ini, media komunikasi politik sangat mudah diakses. 

Manfaat bagi mahaiswa politik, adalah propaganda dapat dipakai untuk 

melakukan perubahan sosial, selain karena ada kepentingan dan tujuan politik 

individu atau kelompok. 
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2. Daftar Istilah  

Istilah Arti 

Isme  Sistem kepercayaan berdasarkan politik, sosial, atau 

ekonomi: 

Intervensi  Campur tangan dalam perselisihan antara dua pihak (orang, 

golongan, negara, dan sebagainya); 

Sistematis  Teratur menurut sistem; memakai sistem; dengan cara yang 

diatur baik-baik 

Sugesti  Pendapat yang dikemukakan (untuk dipertimbangkan); 

anjuran; saran; pengaruh dan sebagainya yang dapat 

menggerakkan hati orang dan sebagainya; dorongan 

Image  Gambar, citra yang dilihat indera penglihatan 

Stereotip  Penilaian terhadap seseorang hanya berdasarkan persepsi 

terhadap kelompok di mana orang tersebut dapat 

dikategorikan.  
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MODUL 9 

KAMPANYE POLITIK 

 

A. Pendahuluan 

1. Deskripsi Singkat  

 Kampanye politik merupakan kegiatan yang paling sering disebut dalam 

kegiatan politik. Kampanye politik tidak sekedar dilakukan pada saat pemilu, 

namun juga berkaitan dengan kampanye kebijakan publik, kampanye nilai dan 

tata aturan sosial dan sebagainya. Tidak ada peristiwa politik yang luput dari 

kampanye politik. Kampanye politik dikemas oleh profesional politik 

sebagaimana tujuan partai politik dan kandidat. Untuk mencapai khalayak politik 

secara luas dan cepat, kampanye dilaksanakan melalui beragam saluran dan media 

komunikasi politik. Kampanye memang secara harafiah akan bersinggungan 

dengan propaganda, maupun persuasi politik. Namun kedudukan kampanye 

berbeda pada konteks narasumber, tema, periode, sifat gagasan, tujuan kegiatan, 

maupun penilaian publik. 

 

2. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) 

Capaian pembelajaran dari Modul 9 ini adalah: 

a. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan konsep-konsep dalam 

komunikasi politik. 

b. Mahasiswa mampu memahami mengetahui model-model komunikasi 

politik. 

c. Mahasiswa mampu memahami dan merumuskan kembali teori-teori 

komunikasi dan sosial yang terkait dengan fenomena model komunikasi. 

d. Mahasiswa mampu Memahami konsep branding dan posisi komunikasi 

politik dalam marketing politik. 

e. Mahasiswa mampu memahami, membuat dan menganalisa evaluasi 

program komunikasi politik. 

 

3. Kemampuan Akhir 

Kemampuan akhir yang akan dimiliki oleh mahasiswa setelah mempelajari 

Modul 9 ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan penggunaan kampanye dalam 

komunikasi politik dan teknik-teknik yang digunakan dalam kampanye. 

 

4. Prasyarat Kompetensi (Tidak ada) 
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5. Kegunaan Modul 9 

Kegunaan atau manfaat dari Modul 9 adalah membantu mahasiswa dalam 

memahami perencanaan, langkah, dan strategi kampanye politik baik dalam 

pemilu maupun sosialisasi kebijakan publik. 

 

6. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok 

Materi pokok pembelajaran dalam Modul 9, yaitu: 

a. Definisi konsep kampanye. 

b. Komunikator profesional dalam kampanye politik. 

c. Perencanaan dan langkah kampanye politik. 

d. Pesan dan strategi kampanye politik. 

 

B. Kegiatan Pembelajaran 

Kegiatan Pembelajaran  

1. Judul Kegiatan Pembelajaran: Kampanye Politik  

 

2. Kemampuan Akhir (KA) dan Sub Kemampuan Akhir  

Mahasiswa mampu menjelaskan penggunaan kampanye dalam komunikasi 

politik dan teknik-teknik yang digunakan dalam kampanye. 

 

3. Uraian, Contoh dan Ilustrasi  

Proses komunikasi politik tidak lepas dari pembentukan opini publik untuk 

mendukung komunikator politik yang sedang mencanangkan tindakan politik 

tertentu. Komunikator politik memerlukan kampanye untuk membentuk personal 

branding dan organizational branding berkaitan dengan kebijakan dan program 

yang ditujukan kepada khalayak sebagai target kampanye. Untuk itu kampanye 

politik adalah tindakan yang terorganisasi oleh komunikator profesional. 

Kampanye politik dalam aktivitas politik modern dilakukan secara terorganisasi. 

Artinya, terdapat pihak-pihak tertentu yang mengelola dan menjalankan 

kampanye sesuai dengan tujuan partai atau kandidat politik. Pengelolaan dan 

pelaksanaan kampanye biasanya dilakukan oleh komunikator politik profesional. 

Seorang komunikator profesional adalah ‘makelar simbol’, yaitu orang yang 

menerjemahkan sikap, pengetahuan, dan minat suatu komunitas ke dalam istilah-

istilah bahasa yang berbeda, tetapi menarik dan dapat dimengerti. Tugas 

komunikator profesional adalah menghubungkan golongan elite dalam organisasi 
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atau komunitas mana pun dengan khalayak umum. Secara horizontal ia 

menghubungkan dua komunitas bahasa yang dibedakan pada tingkat sosial yang 

sama (Nimmo, 2000). Mereka biasanya dikenal dengan sebutan dikenal dengan 

sebutan tim sukses, konsultan politik/kampanye, manajer kampanye, atau spin 

doctor. Tanpa bantuan tenaga profesional, aktor politik hampir tidak mungkin 

mengelola diri sendiri dan pihak internal serta eksternal termasuk media massa. 

Sedangkan kampanye jangka Tidak ada peristiwa politik yang luput dari 

kampanye politik. pertama-tama perlu kita pahami dulu definisi kampanye, 

dibawah ini oleh para ahli: 

a. Dan Nimmo, kampanye adalah upaya untuk mempropagandakan pemberi 

suara yang potensial (Nimmo, 2006). 

b. Rogers dan Storey mendefinisikan kampanye sebagai serangkaian tindakan 

komunikasi yang terencana dengan tujuan menciptakan efek tertentu pada 

sejumlah besar khalayak yang dilakukan secara berkelanjutan pada kurun 

waktu tertentu (Venus, 2004). 

c. Pfau dan Parot memberikan definisi kampanye adalah suatu proses yang 

dirancang secara sadar, bertahap dan berkelanjutan yang dilaksanakan pada 

rentang waktu dengan tujuan memengaruhi khalayak sasaran yang telah 

ditetapkan (Venus, 2004). 

Kampanye politik dikemas oleh profesional politik sebagaimana tujuan partai 

politik dan kandidat. Untuk mencapai khalayak politik secara luas dan cepat, 

kampanye dilaksanakan melalui beragam saluran dan media komunikasi politik. 

Kampanye jangka pendek biasanya dilakukan dalam masa kampanye pada waktu 

pemilihan umum yang disepakati bersama oleh badan penyelenggara pemilu 

(KPU) dan partai politik. 

Berdasarkan rentang waktu, kampanye dibagi dalam 2 bentuk yaitu 

kampanye jangka panjang dan jangka pendek. Kampanye jangka panjang 

dilakukan oleh komunikator politik sepanjang waktu dengan bentuk kampanye 

politik yang lebih lembut (soft). Dan Nimmo mengajukan beberapa kategori 

kampanye, yaitu (Nimmo, 2009): 

a. Product Oriented Campaigns. Kampanye yang berorientasi pada produk, 

umumnya terjadi di lingkungan bisnis, berorientasi komersial, seperti 

peluncuran produk baru. Kampanye ini biasanya sekaligus bermuatan 

kepentingan untuk membangun citra positif terhadap produk barang yang 

diperkenalkan ke publiknya.  

b. Candidate Oriented Campaigns. Kampanye ini berorientasi pada kandidat, 

umumnya dimotivasi karena hasrat untuk kepentingan politik. Contoh: 

Kampanye Pemilu, Kampanye Penggalangan dana bagi partai politik. 

c. Ideologically or cause oriented campaigns. Jenis kampanye ini berorientasi 

pada tujuan-tujuan yang bersifat khusus dan seringkali berdimensi sosial 
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atau Social Change Campaigns, yakni kampanye yangg ditujukan untuk 

menangani masalah- masalah sosial melalui perubahan sikap dan perilaku 

publik yg terkait. Contoh: Kampanye AIDS, Keluarga Berencana dan 

Donor Darah.  

d. Jenis Kampanye yang sifatnya menyerang (attacking campaign): · 

Kampanye Negatif Menyerang pihak lain melalui sejumlah data atau fakta 

yang bisa diverifikasi dan diperdebatkan. Kampanye hitam (Black 

campaign) Kampanye yang bersifat buruk atau jahat dengan cara 

menjatuhkan lawan politik untuk mendapatkan keuntungan. 

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, dapat dinyatakan bahwa kampanye 

politik adalah (Wahid, 2016):  

a. Proses transformasi informasi dalam beragam bentuk pesan politik kepada 

khalayak melalui saluran dan media komunikasi tertentu untuk 

memengaruhi serta menciptakan opini publik. 

b. Sebuah upaya terorganisasi yang bertujuan memengaruhi proses 

pengambilan keputusan para pemilih. Kampanye politik selalu merujuk 

pada kampanye pemilihan umum. 

c. Bentuk komunikasi politik yang dilakukan oleh seseorang, kelompok, atau 

organisasi politik dalam waktu tertentu untuk memperoleh dukungan politik 

dari masyarakat. Kampanye politik diatur dengan peraturan tersendiri, baik 

waktu, tata cara, pengawasan, dan sanksi-sanksi jika terjadi pelanggaran. 

Dengan demikian, kampanye politik adalah kegiatan yang bersifat formal 

sebagai ajang perebutan jabatan politik. 

Adapun tujuan kampanye politik adalah (Wahid, 2016): 

a. Melakukan persuasi pihak lainnya (target) untuk menerima, memodifikasi, 

atau menolak ide-ide, sikap-sikap, tindakan-tindakan praktis, dan perilaku 

tertentu. 

b. Upaya propaganda terhadap pemberi suara yang potensial. 

c. Menciptakan efek tertentu pada sejumlah besar. 

d. Memengaruhi khalayak sasaran yang telah ditetapkan. 

Dalam kampanye politik, biasanya semua bentuk komunikasi politik 

dikembangkan, seperti agitasi politik, propaganda politik, Public Relations 

politik, dan retorika politik. Namun, pada era demokrasi saat ini penggunaan 

agitasi dan propaganda politik yang mengabaikan nilai-nilai kebenaran, etika, dan 

moral sudah ditinggalkan (Arifin, 2003). Beragam bentuk propaganda, kampanye 

hitam, dan kampanye negatif dilakukan untuk menjatuhkan lawan melalui 

pembentukan opini negatif. Kampanye hitam dilakukan tanpa 

mempertimbangkan etika, nilai sosial budaya, serta etika moral yang berlaku. 

Kampanye hitam dan negatif acapkali menjadi pilihan utama namun terselubung 

karena mungkin saja dilakukan oleh pihak kandidat yang bersangkutan atau 

dilakukan oleh lawan politik. 
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Untuk mencapai berbagai tujuan kampanye tersebut, terdapat beberapa 

faktor yang harus diperhatikan oleh komunikator atau manajer kampanye, yaitu 

(Wahid, 2016): 

a. Kemampuan komunikator politik atau politikus sebagai sumber 

komunikator. Terkadang komunikator kampanye dilatih terlebih dahulu 

agar mempunyai kemampuan public speaking yang baik. 

b. Pesan tepat sasaran. Bentuk kemasan pesan diperlukan agar sesuai dengan 

tujuan dan efek yang diinginkan. Manajer kampanye dapat meminta pihak 

yang ahli merancang pesan agar sesuai dan tepat sasaran.  

c. Media yang tepat. Pilihan media didasarkan pada tujuan, target, efek, dan 

biaya kampanye . 

d. Tujuan dan efek sebagai feedback pengiriman pesan kepada khalayak.  

e. Khalayak/target sasaran. Siapa yang menjadi khalayak memengaruhi 

pilihan komunikator, pesan, dan media yang digunakan.  

f. Setting kampanye. Konteks pelaksanaan kampanye sangat penting, 

melingkupi lingkungan pelaksanaan kampanye 

Kampanye politik terkadang mengalami dramatisasi dengan berbagai alasan. 

Pertama, untuk mengonstruksi pesan lebih menarik; kedua, membentuk opini 

publik lebih cepat dan efek khalayak lebih kuat. Namun, dramatisasi tersebut 

hendaknya tidak menimbulkan kebohongan publik 

Media massa sebagai salah satu faktor utama dalam kampanye politik 

ternyata mengalami perubahan cara pandang dalam pemanfaatannya, pasca media 

baru berbasis internet digunakan sebagai media komunikasi politik. Dalam proses 

kampanye politik pada era media baru, dapat dikembangkan beberapa asumsi 

baru yang akan mengubah paradigma kampanye politik, antara lain (Wahid, 

2016):  

a. Kampanye politik adalah upaya bersama yang saling mendukung untuk 

memperoleh kepercayaan sekaligus kekuasaan.  

b. Mengubah pemahaman dan memperlakukan khalayak sebagai mitra, bukan 

hanya target politik.  

c. Tidak memberikan janji-janji palsu, tetapi membangun harapan dan citacita 

bersama.  

d. Tidak melakukan intimidasi dengan harapan bisa berkuasa. 

e. Khalayak bukan target politik semata. Kampanye politik merupakan bagian 

pemasaran politik yang harus dilakukan secara serius dan terus menerus. 

Bentuk cara pandang ini ini dikarenakan sifat dan efek yang ditimbulkan oleh 

media baru berbasis internet. 

Kampanye politik bukanlah tindakan politik yang kecil, melainkan sebuah 

tindakan politik yang membutuhkan perencanaan, sumber daya manusia, 

pembiayaan, serta melibatkan banyak pihak dengan tingkat ketegangan dan 
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konflik kerja yang tinggi. Oleh karena itu perlu ada perencanaan yang matang 

dalam persiapan kampanye ini. French mengajukan 8 langkah perencanaan 

komunikasi untuk kampanye, antara lain (Cangara H. , 2011):  

a. Menganalisis masalah. Fokus masalah yang jelas dan sesuai dengan 

kebutuhan khalayak diperlukan agar diketahui masalah apa saja yang 

menjadi prioritas untuk diselesaikan.  

b. Menganalisis khalayak. Khalayak yang akan dituju memengaruhi bentuk 

pesan yang akan dikemas. Pemahaman terhadap khalayak menjadi bagian 

penting dari aktivitas kampanye politik. Khalayak di era new media dan 

social media mempunyai karakteristik tersendiri karena mereka adalah 

pengguna sekaligus pembuat pesan. Kesesuaian pesan dengan khalayak 

tujuan menentukan proses pembuatan opini. Misalnya, jika khalayak 

kampanye adalah pemilih pemula, pesan harus dikemas sesuai dengan 

bahasa dan tingkat pemahaman mereka, termasuk kecenderungan tren baru 

di kalangan remaja atau mahasiswa.  

c. Merumuskan tujuan. Tindakan politik wajib mempunyai tujuan yang 

semestinya sudah ditetapkan dalam organisasi dan manajemen kampanye. 

Tujuan harus diketahui, dipahami, dan dimiliki bersama antara aktor politik 

dan khalayak karena hal tersebut dapat meningkatkan partisipasi khalayak 

dalam kampanye politik.  

d. Memilih media. Media yang tepat menentukan keberhasilan pembentukan 

opini publik yang dilakukan dalam proses kampanye. Kekuatan media 

menjangkau khalayak dalam jumlah besar dan menyebar sangat membantu 

keberhasilan kampanye.  

e. Mengembangkan pesan. Pesan politik adalah pembicaraan dalam 

komunikasi politik. Pesan memerlukan konstruksi atau kemasan yang tepat 

sesuai dengan khalayak tujuan. Pesan, baik verbal maupun nonverbal, 

menjadi sarana pertukaran pikiran, keinginan, ide-ide, gambar, dan lain- 

lain. Khalayak diharapkan memahami pesan sehingga memunculkan efek 

yang direncanakan.  

f. Merencanakan produksi media. Agar sampai kepada khalayak yang dituju, 

pesan akan dikemas dan diproduksi dalam bentuk apa saja, apakah iklan 

(media massa, media baru, dan media sosial) atau media luar ruang, siapa 

saja yang terlibat dalam proses produksi (dengan alasan yang mendukung 

keberhasilan pesan). Produksi media sekaligus berkaitan dengan 

kemampuan pembiayaan atau dana. 

g. Merencanakan manajemen program. Mengatur implementasi seluruh 

program kampanye secara bertahap dan berurutan. 

h. Monitoring dan evaluasi. Semua proses kampanye yang sudah dilakukan 

membutuhkan monitoring dan evaluasi (monev) secara kontinu. Hal itu 

dapat dilakukan sesuai rencana apakah harian, mingguan, bulanan, atau 

tahunan. Hasil monev dapat digunakan sebagai input untuk mengubah 
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produksi media. 

Nimmo dan Thomas Ungs menjelaskan 3 fase perencanaan kampanye politik, 

antara lain (Nursal, 2004):  

a. Fase pengorganisasian, meliputi kapan staf, informasi, dan dana 

dikumpulkan; strategi dan taktik ditetapkan; semangat kelompok 

dibangkitkan. Fase awal ini merupakan tonggak dalam pengorganisasian 

kampanye.  

b. Fase pengujian, meliputi kapan calon menggalang para anggota dan 

menawarkan kemudahan kepada orang-orang yang belum jadi anggota. 

Rencana yang sudah dilakukan sedapat mungkin dilaksanakan yang pada 

tahap awal dapat menguji perencanaan kampanye kepada pihakpihak yang 

belum menjadi bagian dari proses kampanye. Publik internal cenderung 

lebih mudah dipersuasi dibandingkan publik eksternal. Contohnya: 

simpatisan atau khalayak aktif sebuah partai lebih mudah dipersuasi dan 

tidak membutuhkan usaha yang ‘berat’, dibandingkan khalayak umum yang 

bukan simpatisan sebuah partai.  

c. Fase kritis, meliputi calon pemilih belum menentukan sikap terhadap 

partai/siapa yang akan didukung/dipilih. Dalam waktu tertentu, terutama 

beberapa bulan menjelang pemilihan, khalayak mengambang yang belum 

menentukan pilihan masih cukup banyak. Khalayak mengambang inilah 

yang harus dipersuasi secara maksimal dan terus menerus dengan strategi 

kampanye khusus sesuai kecenderungan khalayak. 

Perencanaan kampanye yang terorganisasi mencerminkan bahwa kampanye 

politik tersebut dilakukan secara profesional, melibatkan banyak pihak, dan 

ditunjang beragam aktivitas yang diharapkan mampu mendekatkan aktor politik 

dengan pemilih. Terorganisasinya pelaksanaan kampanye dapat teridentifikasi 

dengan pengelolaan kampanye yang baik. Manajemen kampanye merupakan 

sebuah proses integral dalam proses kampanye. Artinya, kampanye dilaksanakan 

secara bertahap dari mulai perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan 

pengontrolan kegiatan, para pihak yang terlibat, pesan dan media yang 

dibutuhkan, khalayak yang direncanakan serta akan diperlakukan bagaimana. 

Agar kampanye politik berhasil, berikut ini langkah-langkah yang harus 

dipenuhi (Wahid, 2016):  

a. Menemukan dan menetapkan masalah.  

i. Masalah merupakan perbedaan antara harapan dan kenyataan atau 

perbedaan antara aspirasi dan realitas.  

ii. Untuk menemukan suatu masalah diperlukan fakta dan realitas yang 

biasanya akan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan. 

iii. Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi masalah yang harus dicari 

jawabannya.  
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b. Menetapkan tujuan yang ingin dicapai.  

i. Dengan mengetahui masalah, seorang perencana kampanye dapat 

menetapkan tujuan.  

ii. Tujuan adalah suatu keadaan atau perubahan yang diinginkan sesudah 

rencana dilaksanakan.  

iii. Kriteria penetapan tujuan adalah menentukan apa yang menjadi target 

dan seperti apa perubahan yang diinginkan. 

c. Menetapkan strategi.  

i. Menetapkan juru kampanye (komunikator) dengan 

mempertimbangkan kredibilitas, daya tarik, dan kekuatan.  

ii. Menetapkan target sasaran dan analisis kebutuhan khalayak dengan 

terlebih dahulu melakukan studi khalayak (komunikan politik).  

iii. Menyusun pesan-pesan kampanye dalam beragam bentuk: verbal dan 

nonverbal.  

iv. Memilih media dan saluran komunikasi yang efektif.  

v. Produksi media dalam beragam bentuk yang paling dekat dan disukai 

khalayak.  

vi. Pretesting communication material, yaitu melakukan uji coba 

terhadap beragam materi komunikasi yang akan digunakan sehingga 

ada waktu untuk melakukan evaluasi (proses perencanaan sebelum 

kampanye wajib dilakukan dengan waktu yang cukup untuk 

melakukan tes dan evaluasi atas materi komunikasi). 

Setelah menetapkan perencanaan dan membahas bagaimana 

mengimplementasikan langkah-langkah kampanye, hal yang paling penting 

adalah apa isi pesan politiknya. Oleh karena itu perlu menyusun dan menetapkan 

pesan politik yang efektif dalam kampanye. Umaimah Wahid (2016) mengajukan 

beberapa syarat pertimbangan dalam pembuatan pesan, yaitu:  

a. Apa pun bentuk pesan politik, dari hal yang sangat penting hingga yang 

kurang penting, pendekatan pembuatannya menggunakan kaidah jurnalistik 

5W+1H. Kaidah jurnalistik memberikan struktur, sistematika, alasan logis, 

serta metode yang tepat agar isi pesan kampanye menarik dan tepat.  

b. Memberikan proposisi-proposisi yang mendukung logika umum atau 

kecenderungan yang harus diperjuangkan. Misalnya, pesan mengenai isu 

pemberantasan korupsi dirancang dari hal yang bersifat umum kepada hal 

yang khusus; mengenai para politikus dan pejabat yang korup. Kesimpulan 

yang dimunculkan adalah siapa pun yang menjadi politikus cenderung 

korup dan tidak dapat dipercaya. Memberi pandangan alternatif sebagai 

aktor politik atau politikus yang berbeda dari sebelumnya atau dari 
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Untuk menyusun pesan agar efektif, aktor politik perlu memperhatikan hal-hal 

berikut ini (Wahid, 2016):  

a. Aktor politik atau manajer kampanye harus mampu menyusun pesan yang 

akan disampaikan kepada publik melalui berbagai media. Menguasai pesan 

yang akan disampaikan sangat penting, termasuk struktur penyusunannya 

yang sistematis.  

b. Mampu mengemukakan argumentasi secara logis. Alasan-alasan objektif 

dan logis sangat diperlukan untuk memperkuat pernyataan-pernyataan yang 

dibuat sehingga tidak kontradiktif antara pesan satu dengan pesan lainnya.  

c. Memiliki kemampuan mempergunakan pesan nonverbal. Dalam 

pembicaraan politik, pesan nonverbal memperkuat dan memperteguh pesan 

verbal yang diucapkan dan ditulis. Koherensi antara pesan verbal dan 

nonverbal menjelaskan ‘kesungguhan dan ketulusan’ aktor politik. 

Kekuatan pesan nonverbal diakui lebih besar memengaruhi proses 

komunikasi.  

d. Memadukan pesan dan humor untuk menarik perhatian serta mengurangi 

rasa bosan komunikan. Pesan politik dan kampanye adalah aktivitas yang 

sangat serius, namun dalam proses pelaksanaannya perlu menambah atau 

menyisipkan humor sehingga akan menimbulkan kesenangan pada 

khalayak. Hal tersebut dapat meningkatkan keterikatan khalayak dengan 

aktor politik. 

Pesan kampanye merupakan penonjolan ide bahwa sang kandidat atau calon ingin 

berbagi dengan pemilih. Pesan kerapkali terdiri atas beberapa poin tentang isu-isu 

kebijakan. Poin-poin tersebut dirangkum dari ide utama kampanye dan sering 

diulang untuk menciptakan kesan abadi kepada pemilih. 

Dalam The Process and Effects of Mass Communications, Wilbur Schramm 

dan Donald F Robert menyebutkan 4 hal yang mendukung sukses tidaknya 

penyampaian pesan dalam berkampanye, antara lain (Wahid, 2016):  

a. Pesan dibuat sedemikian rupa dan selalu menarik perhatian. 

b. Pesan dirumuskan melalui lambang-lambang yang mudah dipahami atau 

dimengerti oleh komunikan. 

c. Pesan menimbulkan kebutuhan pribadi dari komunikannya. 

d. Pesan merupakan kebutuhan yang dapat dipenuhi, sesuai dengan situasi dan 

kondisi komunikan. 

Perloff menyarankan beberapa strategi persuasi yang dapat digunakan dalam 

kampanye, di antaranya (Venus, 2004):  

a. Memilih komunikator yang tepercaya. Semua bukti menunjukkan pesan 

yang dirancang dan disampaikan dengan sempurna tidak akan membawa 

perubahan perilaku jika khalayak tidak memercayai komunikator. 

Kredibilitas komunikator sangat penting dalam proses persuasi politik.  
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b. Mengemas pesan sesuai dengan keyakinan khalayak. Tujuan dan tema 

utama kampanye hendaknya dikemas dalam pesan-pesan yang sesuai 

dengan kepercayaan khalayak karena akan berpengaruh besar pada proses 

persuasi politik.  

c. Munculkan kekuatan diri khalayak. Keyakinan bahwa seseorang secara 

personal mempunyai kemampuan untuk membentuk perilaku yang 

dianjurkan disebut persepsi kemampuan diri (self-efficacy perception). 

Kesadaran ini perlu ditumbuhkan agar dapat membuat perubahan perilaku 

yang permanen. 

d. Mengajak khalayak untuk berpikir. Sebuah pesan dapat membawa 

perubahan perilaku jika dapat memunculkan pemikiran positif dalam diri 

khalayak, yaitu dengan cara memberikan alasan dan argumen yang masuk 

akal sehingga dapat mendorong khalayak berpikir secara positif.  

e. Menggunakan strategi pelibatan. Pesan persuasif yang disampaikan harus 

diarahkan pada tinggi dan rendahnya keterlibatan khalayak terhadap suatu 

masalah.  

f. Menggunakan strategi pembangunan inkonsistensi. Munculkan sebuah 

pesan yang akan menimbulkan disonansi untuk membentuk disonansi 

kognitif sehingga khalayak berkeinginan untuk melakukan tindakan yang 

akan membawanya berada pada kondisi yang aman dan seimbang. 

Membangun resistensi khalayak terhadap pesan negatif. Strategi ini 

bertujuan membuat khalayak mempunyai kekebalan terhadap suatu 

tindakan yang berlawanan dengan tujuan kampanye. Oleh karena itu, pesan 

yang dibuat harus mudah diingat dan dapat diaplikasikan. 

Strategi mempunyai tujuan untuk memastikan bahwa proses komunikasi politik 

dalam kampanye dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan efek yang 

maksimal. Menurut R. Wayne Pace, Brent D. Peterson, dan M. Dallas Burnett, 

tujuan strategi komunikasi dapat juga digunakan sebagai pertimbangan 

melakukan kampanye politik. Setidaknya tujuan strategi mencakup 4 hal berikut 

(Effendy, 2009):  

a. To secure understanding, yaitu memastikan bahwa terjadi suatu pengertian 

dalam berkomunikasi. Proses kampanye dan pembicaraan politik harus 

dipastikan mampu menciptakan saling pengertian di antara aktor dan publik 

politik. Pengertian akan tumbuh jika terdapat kepercayaan antara kedua 

belah pihak. Aktor politik percaya kepada khalayak, demikian juga 

sebaliknya, khalayak percaya kepada aktor politik. Artinya, pembicaraan 

politik yang berisi pesan-pesan politik adalah keadaan objektif yang 

semestinya dipertukarkan secara terbuka satu dengan yang lainnya.  

b. To establish acceptance, yaitu bagaimana cara menerima kemudian 

membinanya dengan baik. Jika khalayak sudah menerima pesan politik 

yang disampaikan aktor politik melalui media, situasi positif tersebut harus 

dipelihara agar establish atau tetap. Jika tidak dipelihara dengan pesan-
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pesan baru secara terus menerus, sangat mungkin keadaan positif akan 

menjadi negatif atau bahkan mengalami penolakan dari khalayak.  

c. To motive action, yaitu upaya serius atau penggiatan untuk memotivasi. 

Spirit khalayak dalam mendukung aktor politik tetap harus dilakukan untuk 

menjaga kedekatan dan ketergantungan satu dan lainnya. Spirit dapat dijaga 

jika aktor politik senantiasa memelihara kepercayaan khalayak. Spirit 

khalayak adalah kekuatan dukungan yang sangat berpengaruh dan 

mempunyai penetrasi yang kuat.  

d. The goals which the communicator sought to achieve, yaitu bagaimana 

proses komunikasi mencapai tujuan sesuai dengan rencana pihak 

komunikator. Komunikator politik adalah pihak yang cenderung lebih 

mempunyai kekuasaan (power) menentukan konten dalam proses politik. 

Komunikator politik semestinya dapat menyakinkan khalayak bahwa tujuan 

yang hendak diperjuangkan adalah tujuan dan kepentingan bersama, yang 

saling menguntungkan, bukan aktivitas yang saling memanfaatkan semata. 

Keyakinan khalayak perlu ditumbuhkan dan diperlihara dalam track yang 

sama. 

 

4. Rangkuman 

a. Definisi kampanye sebagai bentuk komunikasi politik yang dilakukan oleh 

seseorang, kelompok, atau organisasi politik dalam waktu tertentu untuk 

memperoleh dukungan politik dari masyarakat. Kampanye politik diatur 

dengan peraturan tersendiri, baik waktu, tata cara, pengawasan, dan sanksi-

sanksi jika terjadi pelanggaran. Dengan demikian, kampanye politik adalah 

kegiatan yang bersifat formal sebagai ajang perebutan jabatan politik. 

b. Adapun tujuan kampanye politik adalah Melakukan persuasi pihak lainnya 

(target) untuk menerima, memodifikasi, atau menolak ide-ide, sikap-sikap, 

tindakan-tindakan praktis, dan perilaku tertentu. Selain itu juga bertujuan 

sebagai upaya propaganda terhadap pemberi suara yang potensial, 

Menciptakan efek tertentu pada sejumlah besar, dan Memengaruhi 

khalayak sasaran yang telah ditetapkan. 

c. Untuk mencapai berbagai tujuan kampanye tersebut, terdapat beberapa 

faktor yang harus diperhatikan oleh komunikator atau manajer kampanye, 

yaitu: kemampuan komunikator politik atau politikus sebagai sumber 

komunikator, pesan tepat sasaran, media yang tepat, tujuan dan efek sebagai 

feedback pengiriman pesan kepada khalayak, khalayak/target sasaran, dan 

setting kampanye. 
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d. Terdapat 8 langkah perencanaan komunikasi untuk kampanye, antara lain; 

menganalisis masalah, menganalisis khalayak, merumuskan tujuan, 

memilih media, mengembangkan pesan, merencanakan produksi media, 

merencanakan manajemen program, dan monitoring dan evaluasi.  

e. Agar kampanye politik berhasil, berikut ini langkah-langkah yang harus 

dipenuhi, yaitu; menemukan dan menetapkan masalah, menetapkan tujuan 

yang ingin dicapai, menetapkan strategi, dan pretesting communication 

material,  

f. Untuk menyusun pesan agar efektif, aktor politik perlu memperhatikan hal-

hal berikut ini: aktor politik atau manajer kampanye harus mampu 

menyusun pesan yang akan disampaikan kepada publik melalui berbagai 

media, mampu mengemukakan argumentasi secara logis, memiliki 

kemampuan mempergunakan pesan nonverbal, dan memadukan pesan dan 

humor untuk menarik perhatian serta mengurangi rasa bosan komunikan.  

 

5. Latihan dan atau Lembar Kerja Praktek 

a. Latihan  

i. Setiap mahasiswa memberikan tanggapan reflektif atas kegiatan 

kampanye politik yang pernah dialami atau dilihatnya baik melalui 

media massa maupun secara langsung. 

ii. Mahasiswa menganalisis kesesuaian prakteknya dengan konsep 

kampanye yang diajarkan. 

 

b. Lembar Kerja Praktik  

Dalam lembar kerja praktek ini mahasiswa menuliskan kembali pemikiran 

para tokoh pada modul 9 ini. 

No Nama Tokoh Pokok Pikirannya 

1   

2   

3   

 

6. Evaluasi Pembelajaran 

a. Tanggapan mahasiswa dalam diskusi di kelas tentang praktek kampanye 

politik. 

b. Kesesuaian penjelasan mahasiswa tentang kampanye politik. 
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C. Penutup  

1. Rangkuman  

Kampanye politik merupakan bagian dari upaya yang dilakukan oleh aktor 

politik untuk mencapai tujuannya dalam membentuk, mempertahankan, dan 

mengubah opini publik. Sehingga tujuan-tujuan seperti meraih dukungan, 

kestabilan politik, maupun upaya perebutan kekuasaan dan keberhasilan 

kebijakan publik dapat tercapai. Oleh karena itu setelah mempelajari modul 9 ini 

mahasiswa akan mudah untuk mengidentifikasi kampanye politik dan 

mempelajari isi pesan dan tujuan politik yang ingin diraih. 

 

2. Daftar Istilah  

Istilah Arti 

Spin Doctor  Individu yang memiliki kemampuan menguasai publik, 

menggerakkan massa dan menguasai media sekaligus 

sebagai konseptor politik yang bertujuan mempengaruhi 

massa. 

Agitasi  Hasutan  

Retorika  Seni berpidato 

Public Relations  Orang atau lembaga yang menjalankan tugas dan fungsi 

untuk mengubah opini publik, dan menciptakan citra yang 

positif secara profesional. 

5W+1H Who, What, Why, Which, When, dan How 

Kontinu  Berkelanjutan  

Kontradiktif  Bertentangan  

Disonansi 

kognitif 

Perasaan tidak nyaman saat menghadapi dua nilai yang 

berbeda - atau ketika melakukan hal yang tidak sesuai 

Spirit  Semangat, motivasi yang besar. 

Track  Jalur atau sesuai aturan/rencana 
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LAMPIRAN BMP 

 

Lampiran I : Struktur Penulisan Paper atau Artikel 

 

JUDUL PAPER ATAU ARTIKEL ANDA  

(judul harus fokus tempat/lokus, waktu, dan menggambarkan masalah yang 

anda analisis. Boleh menggambarkan hubungan kausalitas atau sebab akibat. 

Judul huruf kapital seluruhnya, dan bold) 

 

A. Latar Belakang Masalah (kapital di awal kata, dan bold) 

Dalam Latar Belakang Masalah ini berisi :  

 Alasan rasional yang membuat makalah ini menarik untuk 

ditelaah, dianalisis dsb, berdasarkan fakta, data, referensi atau 

temuan dari penelitian sebelumnya. 

 Gejala-gejala kesenjangan yang terjadi di masyarakat maupun 

pemerintah. Hal ini harus terungkap dengan jelas untuk 

memunculkan permasalahan dan bagaimana analisis dalam 

makalah anda dapat mengatasi kesenjangan yang ada. 

 Kompleksitas masalah. Jika permasalahan yang ditemukan 

dibiarkan begitu saja, khawatir akan menimbulkan 

permasalahan yang baru dan akan menghambat, mengganggu, 

atau mengancam suatu proses untuk mencapai tujuan. 

 Pendekatan untuk mengatasi masalah dari sisi kebijakan dan 

teoritis. 

 Penjelasan singkat tentang kedudukan atau posisi masalah 

yang akan diteliti dan dianalisis dalam lingkup studi yang anda 

tekuni. 

Seperti tulisan pada umumnya, penulisan latar belakang masalah 

terbagi menjadi 3 bagian. Bagian pembuka yang memuat gambaran 

umum tentang masalah yang akan diangkat. Bagian isi yang memuat 

fakta, fenomena, data-data dan pendapat ahli berkenaan dengan 

pentingnya masalah dan efek negatifnya jika tetap dibiarkan. Bagian 

penutup yang memuat alternative penyelesaian masalah yang bisa 

ditawarkan.  

B. Tinjauan Teoritis (kapital di awal kata, dan bold) 

"Berisi teori dan konsep yang dipakai untuk menganalisis masalah 

yang anda kemukakan di rumusan masalah. Teori dan Konsep 
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tersebut dijelaskan secara detail, rinci dengan ada sumber pustaka 

yang menjadi acuan yang ditulis dalam bentuk footnote (catatan kaki) 

atau bodynote (pilih salah satu, kalau anda pakai footnote maka 

jangan lagi pakai bodynote begitupun sebaliknya), bukan pointers," 

Judul sub bab tergantung penjelasan dari teori atau konsep yang anda 

gunakan. Jika anda menggunakan teori maka judul-judul sub bab 

adalah rincian unsur dari teori. Jika konsep maka judul sub bab adalah 

konsep-konsep yang anda gunakan yang dapat dipakai untuk 

menganalisis masalah yang sudah anda jelaskan pada latar belakang 

masalah. 

C. ANALISIS (kapital di awal kata, dan bold) 

"Bab ini berisi data, informasi, argumentasi yang anda temukan 

berkaitan dengan masalah yang menjadi objek analisis anda" 

"Kemudian anda analisis menggunakan teori dan konsep yang sudah 

anda jelaskan di Bab II". 

Judul sub bab anda pilah berdasarkan indikator dari teori/konsep yang 

dapat secara terperinci menjelaskan, mengurai, menganalisis masalah 

pada sub bab rumusan masalah di bab I. 

D. KESIMPULAN (kapital di awal kata, dan bold) 

Merupakan deskripsi jawaban yang dihasilkan dari proses analisis di 

sub bab Analisis. Jawaban pada sub bab ini adalah solusi dari masalah 

yang dijelaskan pada latar belakang masalah. Pada deskripsi jawaban 

ini juga anda boleh memasukkan rekomendasi perubahan yang dapat 

dilakukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang anda 

analisis agar tidak terjadi lagi, seperti pemerintah, atau partai politik 

atau media massa atau pelaku ekonomi atau masyarakat, pada intinya 

semua pihak yang terkait dengan masalah yang anda analisis.  

 

DAFTAR PUSTAKA 

Berisi data sumber referensi yang anda pakai dalam makalah anda dengan 

cara penulisannya sbb: Nama penulis (dibalik). Tahun terbit buku. Judul 

buku (huruf miring dan kapital di awal setiap kata). Kota terbit : nama 

penerbit. 

Contoh : 

A. Dahl, R. (1982). Dilemmas Of Pluralist Democracy Autonomy vs Control 

(Terj). Jakarta: CV. Rajawali. 
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Contoh penulisan Footnote dan Bodynote : (tidak boleh menggunakan 

keduanya bersamaan, jika anda memilih footnote maka seluruh isi makalah anda 

harus menggunakan footnote semuanya, tidak boleh ada yang menggunakan 

bodynote lagi. Begitupun jika anda memilih bodynote. Penggunaanya ada pada 

seluruh kalimat atau informasi yang tidak anda ketahui sendiri, yaitu yang 

dikatakan oleh orang lain yang anda kutip dari buku, media massa. Jika anda kutip 

dari jurnal, skripsi, makalah orang lain, maka anda adalah pengutip kedua 

sehingga anda harus menulis sumber pengutip pertama. Termasuk data yang anda 

gunakan dalam makalah anda haruslah ditulis sumbernya baik menggunakan 

footnote atau bodynote). 

 

Contoh penggunaan bodynote dalam menulis kutipan (APA Style) : 

Perbedaan identitas ini telah disadari sebagai sebuah kenyataan hakiki 

sosial yang tidak bisa dipungkiri yang diakui dalam sebuah negara 

demokrasi. Identitas merupakan proses konstruksi dasar dari budaya dan 

psikokultural dari seorang individu yang memberikan arti dan tujuan hidup 

dari individu tersebut, karena terbentuknya identitas adalah dari proses 

dialog internal dan interaksi sosial (L. Castells, 2010 : 22). 

 

Contoh penggunaan footnote dalam menulis kutipan : 

Perbedaan identitas ini telah disadari sebagai sebuah kenyataan hakiki 

sosial yang tidak bisa dipungkiri yang diakui dalam sebuah negara 

demokrasi. Identitas merupakan proses konstruksi dasar dari budaya dan 

psikokultural dari seorang individu yang memberikan arti dan tujuan hidup 

dari individu tersebut, karena terbentuknya identitas adalah dari proses 

dialog internal dan interaksi sosial.1  

 

Sumber Yang Anda Tulis Dalam Footnote Atau Bodynote Itu Yang Akan 

Menjadi Isi Dari Daftar Pustaka Dalam Makalah Anda. 

 

  

                                                             
1 L. Castell, Profil Etnik Jakarta. Depok: Penerbit Masup, 2010. Hal. 22. 

(Contoh Footnote) 
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Lampiran II: Struktur Penugasan Pembuatan Konten Komunikasi Politik 

 

Video: 

1. Video berisi narasi komunikasi politik sesuai penugasan dalam 

modul. 

2. Di dalam video terdapat gambar ilustrasi pendukung narasi pesan 

politik. 

3. Suara video harus jelas. 

4. Video dibuat dengan tampilan menarik. 

5. Gambar video terlihat jelas, tidak buram. 

6. Durasi video tidak lebih dari 5 menit. 

7. Tulisan dapat terbaca dengan jelas. 

8. Kesesuaian penggunaan warna harus diperhatikan. 

9. Bentuk video landscape. 

 

Gambar 

1. Gambar berisi narasi pesan politik sesuai penugasan dalam RPS. 

2. Gambar harus jelas. 

3. Terdapat ilustrasi yang mendukung pesan politik. 

4. Huruf tulisan dapat terbaca dengan jelas. 

5. Gambar tidak buram. 

6. Resolusi gambar tinggi.  

7. Kesesuaian warna harus diperhatikan. 

8. Bentuk gambar portrait. 
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