
PERTEMUAN 2

DEFINISI KOMUNIKASI POLITIK

Komunikasi  politik  sebagai  bidang  kajian  baru  pada

mulayanya  berasal  dari  beberapa  studi,  seperti  studi  retorika,

analisis propaganda, studi tentang perubahan sikap, studi tentang

pendapat  publik,  studi  tentang  perilaku  pemilih,  hubungan

pemerintah  dengan  media,  dan  studi  teknik  kampanye.  Pada

perkembangannya beberapa studi tersebut menyatu sebagai bidang

studi  komunikasi  politik  dengan  dilengkapi  dengan  teori-teori

kontemporer  serta  analisis  yang  lebih  komprehensif.  Sehingga

bidang kajian komunikasi politik menjadi sangat luas, karena studi

dan  pendekatan  tradisional  maupun  kontemprorer  masuk  di

dalamnya dan saling melengkapi. 

Sebagai  studi  baru,  komunikasi  politik  dengan  dilengkapi

teori-teori  mapun  metodologi.  Sebagai  contoh  antropoligi  dan

sosiologi  digunakan  untuk  memahami  lingustik  dan  simbolisme

dalam politik, termasuk pula kajian semiotik dan discourse hingga

cultural  studies.  Psikologi  dan  psikologi  sosial  untuk  memahami

aspek  komunikasi  pada  individu,  seperti  perubahan  sikap,  efek

pesan  politik  lewat  media  dan  sosialisaasi  politik.  ilmu  politik

digunakan  dalam  memahami  sistem  poltik  da  implikasiya  pada

sistem  komunikasi.  Peran  politik  publik  dalam  pengambilan

kebijakan ,  kepemimpinan politik  dan sebagainya.  Adapun lsafat

dugunkan untuk memahami aliran-aliran pemikiran yang mendasari

suatu  teori,  sedangkan  ilmu  komunikasi  sendiri  digunakan

menganalisis dann memahami bagaimana proses komunikasi politik

itu terjadi. 

Dan  nimmo dan  keith  sanders  dalam  handbook  of  political

communication, mengatakan bahwa salah satu pokok bahasan yang

paling  penting  adalah  komunikasi  persuasi,  karena  pada  intinya

komunikasi  politik  adalah  persuasi,  yakni  usaha  manusia  untuk

memengaruhi  orang  lain  agar  sesuai  dengan  kehendaknya.

Komunikasi politik juga meliputi  komunikasi dan sosialisasi politik,

studi tentang kampanye dalam pemilu, komunikasi massa dan opini

publik, retorika untuk gerakan politik, pemerintah dan media massa

serta peranan dan hubungan politisi  dan pers. (Henri Subiakto, 6,

2012) 

Lalu  apa  de nisi,  komunikasi  politik  ?  gabungan  dari  dua

terma  komunikasi  dan  politik.  komunikasi  dalam  bahasa  latin

communico  yang  berarti  membagi,  dan  communis  yang  berarti

membangun kebersamaan  antara  dua  orang atau  lebih.  Menurut
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aristoteles  (385-322  SM)  de nisi  komunikasi  menekankan  “siapa

mengatakan apa kepada siapa”. Sedangkan Harold Lasswell (1948)

mengatakan  komunikasi  “siapa  mengatakan  apa,  melalui  apa  ,

kepada siapa dan apa akibatnya”. Oleh para sarjanawan 

Komunikasi  menurut  para  sarjana  komunikasi  adalah  suatu

transaksi,  proses  simbolik  yang  menghendaki  orang-orang

mengatur  lingkungannya dengan 1)  membangun  hubungan antar

sesame  mausia,  2)  melalui  pertukaran  informasi,  3)  untuk

menguatkan sikap dan tingkah laku orang lain,  4) serta berusaha

mengubah sikap dan tingkah laku itu. 

Unsur komunikasi adalah

1. Sumber

2. Pesan

3. Media

4. Penerima

5. Efek/pengaruh

6. Tanggapan balik

7. Lingkungan 

Dimensi komunikasi:

1. Sebagai proses : unsur-unsur bergerak aktif,  dinamis dan

berlangsung tidak statis 

2. Sebagai simbolik:  pernyataan dibentukkan secara symbol

baik untuk kepentignan dirinya ataukan untuk orang lain

3. Sebagai aksi: sebuah tindakan yang dilakukan oleh orang,

ucapan, tulisan atau bentuk isyarat. Aksi-interaksi bahkan

transaksi

4. Sebagai  system  :  semua  unsurnya  bekerja  secara

seimbang,  berurutan,  adaptif,  menyeluruh,  mengontrol

dirinya dan keterkaitan satu sama lainnya. 

5. Sebagai  multidimesnsional:  dimensi  isi  dan  dimensi

hubungan.isi  pada  kata  ,  bahasa  dan  informasi  yang

dibawa  oleh  oesan  sedangkan  hubungan  menunjukkan

bagaimana peserta komunikasi berinteraksi satu sama lain

Defnisi Politik:

Harold  Lasswell  mengartikan  politik  sebagai  siapa

memperebutkan apa, bagaimana, dan kapan. Di lain pihak dia juga

menyebutkan politik sebagai ilmukekuasaan, eric louw menyatakan
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bahwa  politik  itu  merupakan  kekuasaan,  pengambilan  keputusan,

kebijakan da pembagian atau alokasi sumber daya. 

Budiarjo dalam Dasar-Dasar Politik mengatakan bahwa politik

adalah kegiatan yang dilakukan dalam suatu Negara menyangkut

proses  menentukan  tujuan  dan  melaksanakan  tujuan  tertsebut,

penentuan  tersebut  seperti  kebijakan  umum  dan  pengalokasian

sumber daya. 

Dimensi politik:

1. Sebagai  studi  kelembagaaan  (institusi)  atau  sebagai  institusi

Negara
2. Sebagai studi kekuasaan . menurut sidne hilmann politik adalah

perjuangan  memperoleh  kekuasaan,  menjalankan  kekuasaan,

mengontrol  kekuasaan.  Serta  bagaimana  menggunakan

kekuasaan 
3. Sebagai studi kebijakan politik : 

Komunikasi Politik:

Menurut  susanto  (1985:  2)  komunikasi  politik  sebagai

komunikasi  yang  diarahkan  kepada  pencapaian  suatu  pengaruh

sedemikian rupa, sehingga masalahyang dibahas oleh jenis kegiatan

komunikasi  ini,  dapat  mengikat  semua  warganya  melalui  suatu

sanksi yang ditentukanbersama.

Menuerut  kantaprawira  (1988:60)  Kompol  berguna  untuk

menghubungkanpikiran politik yang hidup dalam masyarakat, baik

pikiran  intra  gologngan  ,  institutsi,  asosiasi,  ataupun  sector

kehidupan politik masyarakat dengan sector pemerintahan .

Menurut dahlan (1999) yaitu suatu bidang atau disiplin yang

menelaah  prilaku  dan  kegiatan  komunikasi  yang  bersifat  politik,

mempunyai  akibat  politik  atau  berpengaruh  terhadap  perilaku

politik. 

Komunikasi  Politik bukan  hanya  symbol-simbol  bahasa

(retorika)  tetapi  juga  bahasa  tubuh  dan  tindakan-tindakan  politik

seperti boikot, protes dan unjuk rasa. 
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PERTEMUAN 3

UNSUR-UNSUR KOMUNIKASI POLITIK

Dalam  komunikasi  politik,  sebagaimana  halnya  ada  dalam  ilmu

komunikasi, terdapat tiga unsur penting yang selalu tampak dalam setiap

komunikasi  yang  dilakukan  manusia,  yaitu:  sumber  informasi

(komunikator),  saluran  (media)  dan  penerima  informasi  (sasaran/target

informasi). Sumber informasi dapat berasal dari seseorang atau institusi

yang mempunyai data dan bahan informasi (pemberitaan, wacana, atau

gagasan)  untuk  disebarkan  kepada  masyarakat  luas.  Saluran  adalah

media  yang  digunakan  oleh  penyampai  atau  sumber  informasi  untuk

kegiatan  menyampaikan  segala  informasi  (pemberitaan,  wacana  atau

gagasan) berupa media interpersonal yang digunakan secara tatap muka

maupun media  massa yang digunakan untuk masyarakat luas.  Adapun

penerima  informasi  (sasaran/target)  adalah   orang  atau  kelompok  dan

masyarakat  yang  menjadi  sasaran  informasi  atau  pihak  yang  diterpa

informasi. 

Untuk  memahami  unsur-unsur  komunikasi  politik  lebih  sederhana

mengingat  pendapat  Harold  Lasswell  (Dan  Nimmo,  2004:13)  dengan

menjawab  pertanyaa-pertanyaan:  siapa  mengatakan  apa,  melalui  apa

kepada siapa dan apa yang diakibatkannya. 

1. Komunikator Politik
Perlu dipahami bahwa komunikasi terjadi, berkembang dan

berlangsung  pada  sebuah  sistuasi  yang  merupakan  terjadinya

hubungan sosial antara komunikator dan khalayak di dalam satu

sistem sosial. Komunikator politik memainkan peran sosial yang

utama,  terutama  dalam  proses  opini  publik.  Karl  Popper

mengemukakan  bahwa ada  teori  opini  publik  yang  seluruhnya

dibangun  sekitar  komunikator  politik  yaitu  teori  pelopor

mengenai  opini  publik.  ia  menegaskan  bahwa  para  pemimpin
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menciptakan  opini  publik  karena  mereka  berhasil  membuat

beberapa  gagasan  yang  diterima,  meskipun  awalnya  ditolak

terlebih dahulu. Oleh karena itu opini publik ditpahami sebagai

tanggapan  terhadap  gagasan  dan  usaha  komunikator  dalam

meyakinkan publik. dan komunikator politik itu dapat berasal dari

mana  saja.  (Gatara,  2007:  138).  Namun,  Dan  Nimno

mengindenti kasi tiga kategori komunikator politik :
a. Politikus yang Bertindak sebagai Komunikator Politik

Politikus  adalah  orang  yang  seluruh  waktunya

dihabiskan  untuk  kegiatan  berpolitik.  Dan  terkait  dengan

komunikasi  politik,  politikus  mencari  pengaruh  melalui

komunikasi.  Meskipun  politikus  melayanai  beraneka  ragam

tujuan  dengan  cara  komunikasi,  namun  ada  dua  hal  yang

biasanya terlihat, dimana politikus mengerahkan pengaruhnya

kepada  dua  arah  yaitu  memengaruhi  alokasi  imbalan  dan

mengubah struktur sosial yang ada atau mencegah terjadinya

struktur  sosial  yang  ada.  Dalam  kewenangannya,  politikus

berkomunikasi sebagai wakil suatu kelompok atau langganan

dimana  pesan-pesan  politikus  itu  tersampaikan  untuk

mengajukan  atau  melindungi  tujuan  kelompoknya.  Hal  ini

bertolak belakang pada apa yang seharusnya dimana politikus

sebagai  seseorang  yang  mempunyai  tekad  dan  idealisme

tinggi dalam menolak desakan-desakan dari segala tuntutan

orang  yang  memberikan  imbalan  kepadanya  (langganan).

Selain  itu,  politikus  seharusnya  lebih  menyibukkan  dirinya

untuk kebijakan yang lebih luas, mengusahakan reformasi dan

bahkan  mendukung  perubahan  yang  revolusioner.  (Dan

Nimno, 2004:31)

b. Komunikator Pro esional dalam Politik
Profesional  adalah  peranan  sosial  yang  relatif  baru,

suatu  produk  sampingan  dari  revolusi  komunikasi  yang

sedikitnya mempunyai dua dimensi utama, munculnya media

massa yang melintas batas rasial,  etnis, pekerjaan, wilayah,

dan kelas  untuk meningkatkan kesadaran identitas  nasional

dan  perkembangan  berkelanjutan  media  khusus  yang

menciptakan publik baru untuk menjadi konsumen informasi

dan hiburan. 
Menurut James Carey, seorang komunikator profesional adalah

orang  makelar  simbolik  dimana  ia  adalah  orang  yang

menerjemahkan  sikap,  pengetahuan  dan  minat  suatu

komunitas  bahasa ke dalam istilah-istilah komunitas bahasa

yang lain dan berbeda tetapi menarik dan dapat dimengerti. 
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c. Aktivis atau Komunikator Paruh Waktu (Part Time)
Aktivis  atau  komunikator  paruh  waktu  adalah  orang-

orang  yang  terdapat  di  dalam organisasi  dan  interpersonal

yang  terikat  dalam  jaringan  media  perintah.  Seperti  juru

bicara  dan  pemuka  pendapat  dalam  suatu  organisasi  dan

masyarakat.  Juru bicara pada umumnya tidak memiliki  cita-

cita  akan  jabatan  di  pemerintahan  sepertihalnya  para

politikus. Ia bekerja atau melakukan penyampaian informasi di

depan  publik  hanya  untuk  kepentingan  organisasi  atau

masyarakat.  Ia  cukup  terlibat  baik  dalam  politik  maupun

komunikasi sehingga dapat disebut sebagai aktivis politik dan

semi  profesional  dalam  komunikasi  politik.  adapun  pemuka

pendapat adalah orang yang dianggap dihormati dan disegani

dalam  suatu  organisasi  atau  masyarakat.  Banyak  warga

negara  yang  diharapkan  dapat  membuat  keputusan  yang

bersifat  politis  (seperti  memilih  calon  pemimpin)  meminta

petunjuk  dari  orang-orang  yang  dihormatinya.  Orang  yang

diminta pendapatnya disebut sebagai pemuka pendapat yang

mampu  mempengaruhi  keputusan  orang  lain.  Artinya,  ia

seperti politikus ideologis yang mampu meyakinkan orang lain

pada cara berpikir mereka. (Gatara, 2007: 139).

2. Pesan (Isi) Komunikasi Politik 
Isi  atau  pesan  dalam  komunikasi  politik  merupakan

penjelasan dari apa yang dikatakan oleh komunikator politik. di

dalam proses sirkular ketika orang mende nisikan makna segala

sesuatu  menurut  perbuatan  mereka,  makna  yang  secara

simultan memengaruhi perbuatan itu dengan cara timbal balik,

mereka  menggunakan  imajinasi.  Menurut  Dan  Nimno  (2004)

seseorang  menanggapi  rangsangan  seketika  berdasarkan

persepsi atau interpretasinya terhadap rangsangan itu. Isi  atau

pesan  dalam  komunikasi  politik  terungkap  dalam  bentuk

gelombang, bahasa dan opini publik. 
Kegiatan  simbolik  adalah  kata-kata  dalam  pembicaraan

politik. kata-kata tersebut menjangkau ungkapan yang dikatakan

atau  dituliskan  kepada  gambar,  lukisan,  foto,  lm  dan

sebagainya. Bahkan kata-kata politik sering ditampilkam secara

simbolik berupa (1) lambang-lambang (2) hal yang dilambangkan

(3)  interpretasi  yang  menciptakan  lambang-lambang  yang

bermakna. Hubungan antara lambang,  rujukan dan interpretasi

dilukiskan.  Seperti  kain  berwarna  merah-putih  yang  dapat

menghasilkan  interpretasi  bendera  Indonesia  sebagai  lambang

negara Republik Indonesia.
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Agar  sebuah  pesan  bisa  efektif,  perlu  kita  mendesain

sebuah  pesan sehingga  dapat  memberikan  perubahan  sikap

dan  perilaku  seperti  yang  diinginkan  oleh  komunikator  maka

perlu memperhatikan: 
- Strategi yang akan dipilih
- Pesannya relevan dengan pendengar dan penonton
- Pesan didesain untuk mendapatkan perhatian
- Mudah diingat
- Membangkitkan motivasi 

3. Saluran atau Media Komunikasi Politik
Ahli  sosiologi  memandang  media  massa  sebagai  suatu

lembaga  yang  memiliki  kekuatan  yang  sangat  besar  dalam

mengubah  tatanan  kehidupan  manusia.  Bahkan  banyak  pihak

menilai media massa menjadi the fourth power selain eksekutif,

legislatif dan yudikatif dalam sistem pemerintahan. 
Media  massa  merupakan  jenis  media  yang  ditampilkan

kepada  sejumlah  khalayak  yang  tersebar  dan  heterogen

sehingga  pesan  yang  sama  dapat  diterima  secara  serentak

dalam  waktu  yang  relatif  cepat.  Pengaruh  media  massa  juga

tidak hanya memiliki efek langsung terhadap individu tetapi juga

memengaruhi kultur, pengetahuan kolektif, norma serta nilai-nilai

dari  suatu  masyarakat  (Aprilia,  2004).  Media  massa

menghadirkan seperangkat citra (image), gagasan, dan evaluasi

bagi penerima informasi yang dapat dijadikan acuan perilaku.
Setidaknya ada tiga ungsi utama media massa, yakni:

- Media  massa  berfungsi  sebagai  pemberi  informasi  dan

penyaimpai berita
- Media  massa  melakukan  seleksi,  evaluasi,  dan  interpretasi

mengenai apa yang perlu untuk disiarkan. Dengan kata lain,

media  dapat  menjadi  gate  keeper  dari  arus  berita  dan

informasi
- Media berfungsi sebagai sarana untuk mentransmisikan nilai

dan kultur dari satu generasi ke generasi

Sedangkan  ciri-ciri  khusus  media  massa menurut  Denis

McQualil (1996) di antaranya:

- Memperoduksi  dan  mendistribusikan  pengetahuan  dalam

wujud informasi, opini dan budaya
- Menyediakan  saluran  untuk  menghubungkan  orang tertentu

dengan  orang  lain  dari  pengirim  ke  penerima  dan  dari

khalayak yang satu kepada khalayak lainnaya
- Menyelenggarakan kegiatannya dalam lingkungan publik
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- Partisipasi  anggota  khalayak  dalam  institusi  yang  bersifat

sukarela , tanpa adanya keharusan dan kewajiban sosial
- Institusi  mdia  memiliki  keterkaitan  dengan  industri  pasar

karena ketergantungannya pada imbalan kerja, teknologi dan

kebutuhan nansial
- Meskipun media itu sendiri tidak memiliki kekuasaan, institusi

ini selalu berkaitan dengan kekuasaan negara katena adanya

kesinambungan pemaikaian media

PERTEMUAN 4

MEDIA MASSA DAN DEMOKRASI

Media  massa  memiliki  peran  yang  amat  penting  dalam

demokrasi modern. Para politisi biasanya berada di dalam hubungan

“benci  tapi  rindu”  dengan media politik,  karena media sepertinya

memainkan  peran  yang  kian  besar  dalam  kehidupan  politik  dan

demokrasi  suatu  bangsa.  Para  pakar  politik  berbeda  pendapat

tentang kuat atau lemahnya media massa dan apakah dampaknya

terhadap politik itu baik ataukah buruh bagi demokrasi:

Pada  satu  sisi,  media  massa  seharusnya  memainkan peran

penting  dalam  memberikan  pemberitaan  yang  jelas,

menyeluruh dan jujur kepada audiens.
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Di sisi yang lain, media seringkali menjadi tempat kritikan dari

masyarakat intelektual dan umum karena terkadang berbias

politik secara sistematis dan karena kekuasaannya yang tidak

dapat dipertanggungjawabkan.

Secara  teoritis,  pers  dan  televisi  dengan  bebas  semestinya

bertindak  selaku  pengawas  politik  demokrasi  di  negara  tertentu.

Namun dalam prakteknya, menurut sebagian analis,  kedua media

tersebut  juga  dapat  menjadi  ancaman  sekaligus  pelindung

pemerintahan demokrasi yang sedang berdaulat. 

Dilema  dalam  media  modern  ini  memunculkan  bermacam

masalah politik. apakah peran sebenarnya dari media dalam negara

demokrasi,  dan  apakah  media  menjalankan  fungsinya  dengan

benar?  Mengingat  arti  pentingnya  secara  politis,  bagaimanakah

media  mesti  diselenggarakan?  Yang  jelas,  media  tidak  boleh

dikontrol  oleh  pemerintah  karena  tidak  demokratis,  dan  dengan

begitu pilihan utamanaya ada dua:

Media diatur oleh instansi publik yang tidak dikendalikan oleh

pemerintah,  supaya  bisa  dimintai  pertanggungjawabannya

kepada masyarakat umum

Atau bisa juga dibatasi oleh kekuatan ekonomi pasar. 

Sebagaian besar masyarakat kita mengandalkan media massa

sebagai alat untuk memeperoleh berita dan opini politik, dan peran

yang  bisa  kita  mainkan  sebagai  masyarakat  adalah  sangat

ditentukan  oleh  kejujuran,  keakuratan  dan  keberimbangan  berita

yang  kita  dapatkan.  Kita  tidak  dapat  memberikan  peniaian  yang

rasional  tentang politik  jika  kita disuapi  dengan berita yang bias,

semu dan tidak akurat, dan jika opini politik yang disajikan di media

tersebut bersifat sempit dan dangkal. Hal ini berarti bahwa media

berita  harus  memberi  masyarakat  penjelasan  berita  beserta

berbagai opini politik secara menyeluruh dan adil. 

Jika  demokrasi  didirikan  di  atas  persaingan  individu  yang

damai (fair) antara kepentingan dan gagasannya, berarti kita semua

memerlukan informasi yang menyeluruh tentang kepentingan dan

gagasan  tersebut  guna  memahami  apa  yang  menjadi  persoalan

politik sekarang ini. Begitu juga, jika sistem politik kita itu bersifat

pluralis  yang  memungkinkan  persaingan  antar  bermacam

kepentingan dan kelompok, maka media juga harus bersifat pluralis,

yaitu melaporkan bermacam opini politik dan menginterpretasikan

berita  dari  bermaacam sudut  pandang politik.  selanjutnya,  media

politik kita tidak boleh dikontrol oleh pemerintah, juga tidak boleh
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didominasi  oleh  kepentingan  komersial  atau  sosial  yang  hanya

memiliki  satu  pandangan politik.  media  berita  tidak cukup hanya

akurat dalam pemberitaan, namun juga terbuka dan pluralis dalam

menyajikan opini tentang berita itu. 

Fakta  media  itu  penting  dalam  opini  politik,  ia  bukan  saja

sekedar  saluran  komunikasi  yang  menyampaikan  suatu  berita,

melainkan juga merupakan pemain politik utama (Newton & Van.

Deth, 2016 :285):

1) Banyak berita yang harus  dipilih oleh media untuk diberitakan

atau tidak diberitakan, dan adanya pilihan berita yang ditaruh di

halaman depan dan di belakang.

2) Media-media berita membantu dalam pembentukan opini publik.

mereka  ingin  mempengaruhi  urusan  publik,  tidak  sekedar

memberitakannya.  Di  sebagian  negara,  mereka  mendukung

partai yang ini atau itu dan mereka menyerang atau membela

pemimpin politik yang ini atau yang itu. Di sebagian negara lain,

keberpihakan mereka dibatasi, namun masih tetap ada. 

3) Media massa merupakan agen sosialisasi penting yang memiliki

dampak  (efek)  terhadap  pemikiran  dan  perilaku  politik

masyarakat.

4) Media  massa,  menurut  sebagian  orang  menggantikan  partai-

partai  sebagai  sarana  utama  yang  memberi  informasi  dan

menggerakkan warga masyarakat. 

5) Media  massa  bahkan  dikatakan  telah  menggantikan  legislatif

sebagai arena utama perdebatan politik sehingga kita sekarang

hidup di era teledemokrasi.

Dilema  media  massa  antara  kaidah  pluralisme  dan

tuntutan yang kontradikti :

1) Demokrasi mensyaratkan tersedianya liputan berita politik yang

menyeluruh  bagi  warga,  namun  bukti  menunjukkan  bahwa

banyak  warga  yang bosan dengan  berita  seperti  ini  dan lebih

memilih menonton lm atau acara permainan.

2) Berita haruslah sangat akurat, akan tetapi sangatlah sulit untuk

mencapai standar tinggi mengingat semakin sempitnya tenggat

waktu pemberitaan.

3) Media berita harus memilih apa yang mesti dilaporkan dan apa

yang mesti diabaikan. 
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4) Media  harus  menawarkan berita  dan opini  fakta dan penilaian

tentang  fakta  yang  tidak  berpihak  dan  netral  sekalipun  opini

bersifat  subyektif.  Lantas  bagaimanakah  media  politik  bisa

memenuhi kedua syarat ini ? jawaban yang bisa diberikan adalah

bahwa  media  harus  memisahkan  fakta  )berita)  dari  opini

(editorial  dan  sudut  pandang).   Namun  hal  ini  tetap  sulit

bergantung kepada kita menganggap pemberitaan  obyektif itu

benar-benar ada ataukah tidak.

5) Media  berita  harus  tahan  terhadap  tekanan  dari  para

pemanipulasi  berita  (spin-doctor)  yang  bekerja  untuk

pemerintah,  partai  dan  kelompok  yang  berupaya  agar  media

memuat berita sesuai dengan versi mereka. 

6) Media massa harus kritis terhadap politisi  bila itu dirasa perlu,

namun  media  juga  sering  dikritik  oleh  politisi  kRNa  dianggap

tidak adil dan memihak. Persoalannya adalah abahwa wartawan

meungkin  merasa sudah memberitakan secara  adil  dan netral

dalam mengungkap kebenaran  atas  suatu  perkara,  sedangkan

adil dan netral menuerut para politisi artinya melaporkan secara

akurat dan menyeluruh sesuai apa yang mereka katakan. 

Regulasi Media

Media  merupakan  pemain  aktif  dan  utama  dalam  politik,

bukan hanya secara pasig menyampaikan informasi politik.  peran

utama  mereka  yakni  media,  dalam  politik  demokrasi  adalah

mengajukan  pertanyaan  tentang  bagaimana  mereka  harus

diselenggarakan untuk menjalankan peran mereka sebaik mungkin.

Haruskah mereka diawasi atau diregulasi untuk kepentingan publik

atau haruskan mereka dibiarkan berjalan sesuai keinginan mereka

sendiri ?

Ada  dua  jawaban  utama  atas  pertanyaan  tentang  cara

menyelenggarakan  media  massa.  Pertama,  model  layanan publik

untuk  media  elektronik.  Kedua,  model  pasar  untuk  semua media

massa baik elektronik maupun non-elektronik (cetak). Pasar media

sudah  sangat  lazim  terbagi  menjadi  dua  yaitu  media  cetak  dan

elektronik. Media cetak terdiri  dari surat kabar, jurnal, buletin dan

majalah. Sedangkan media elektronik terdiri dari radio, televisi, dan

berbasis  website.  Pada dasarnya siapapun dapat membuat media

melalui  surat   kabar,  majalah  atau  buletin  sekalipun  dia  adalah

seorang mahasiswa atau pelajar. Akan tetapi tidak demikian halnya

dengan  komunikasi  elektronik.  Hingga  sekarang  ini,  frekuensi

penyiaran  untuk  radio  dan  televisi  dibatasi  oleh  kelangkaan
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spektrum  (kelangkaan  dalam  saluran  penyiaran).  Kelangkaan

spektrum artinya penyiaran radio dan televisi merupakan monopoli

dan  oligopoli  alami.  Karena  gelombang  siaran  merupakan  aset

publik  yang  langka  dan  sangat  penting  bagi  masyarakat  maka

dinyatakan  bahwa  ini  harus  diregulasi  untuk  kepentingan  umum.

Karena  itu,  pada  masa-masa  awal  radio  dan  TV  sebagian  besar

negara demokrasi menguasai dan mengatur penyaran berdasarkan

model layanan publik. 

Model  layanan  publik adalah  sistem  pemberian  izin

penyiaran untuk badan-badan publik, biasanya didukung oleh dana

publik  untuk  digunakan  dalam  kepentingan  umum  bukan  untuk

keuntungan. Model ini memiliki enam ciri:

1) Regulasi pasar dalam kelangkaan spektrum disusun oleh negara

dan  pemberian  izin  siar  kepada  organisasi-organisasi  yang

disyaratkan  untuk  beroperasi  di  baawah  aturan  kepentingan

umum.

2) Regulasi  muatan  yang  dibuat  oleh  pemerintah  yang  berarti

aturan  kepentingan  umum  tentang  apa  yang  mereka  siarkan.

Dari  sudut  politik,  ini  berarti  perlakuan yang menyeluruh,  adil

dan netral atas pemberitaan dan pemerataan kesempatan bagi

partai-partai  politik  terutama  dalam  masa  pemilu,  sehingga

semua pihak bisa didengar pendapatnya

3) Swa-regulasi  atau  regulasi  oleh  Quango  yaitu  organisasi-

organisasi  yang  sebagian  atau  seluruhnya  didanai  oleh

pemerintah  untuk  menjalankan  fungsi  layanan  publik  namun

tidak berada di abwah pengawasan pemerintah. 

4) Pendanaan  publik:  penyiaran  layanan  publik  didanai  sebagian

atau seluruhnya dengan dana publik dan tidak bergantung pada

laba

5) Pendidikan,  informasi,  dan  hiburan  penyiaran  layanan  publik

melibarkan berbagai  macam program,  termsuk berita  dan info

terhaangat , program pendidikan, budaya dan juga hiburan

6) Penyiaran nasional, melayani bangsa termasuk minoritas seperti

bahasa, budaya dan daerah.

Model  pasar adalah  sistem  pemberian  izin  siar  kepada

perusahan media dengan model komersialisasi media. Media cetak

dan elektronik dianggap tidak berbeda dari bermacam jenis pasar

komersial  yang  kompetitif  dan  hal  itu  berarti  mereka  harus

beroperasi tanpa regulasi pemerintah kecuali bila terjadi kegagalan
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pasar. Demikian pula, karena media cetak dianggap bersifat terbuka

dan  kompetitif,  maka  muatan  politik  mereka  juga  tidak  boleh

diregulasi  ,  sebagian  karena  tidak  ada  kebutuhan  nyata  akan

regulasi muatan, berbeda dengan radio dan televisi yang memiliki

kelangkaan  spektrum.  Namun  sebagian  lainnya,  karena  prinsip

kebebasan berbicara (pers), model pasar mengakui kebutuhan akan

regulasi  pasar  untuk  menjamin  kompetisi  pasar  namun  kurang

mengakui kebutuhan akan regulasi muatan politik. 

Namun semenjak 1980-an pembedaan anatara media cetak

dan elektronik telah berubah. Teknologi penyiaran baru telah secara

efektif  mengakhiri  kelangkaan spektrum.  Kini  ada  banyak  stasiun

radio lokal dan nasional, jumlah saluran TV meningkat, dan saluran

televisi kabel dan satellit juga membludak. Jika kita tambah dengan

bentuk-bentuk baru seperti  media DVD, e-mail,  internet,  SMS dan

media sosial lainnya, berarti pasar media elektronik semakin pluralis

dan  kompetitif.  Dengan  demikian  bisa  dikatakan  bahwa  regulasi

pasar  dan  muatan  seperti  yang  diberlakukan  pada  masa-masa

kelangkaan spektrum tidak lagi  diperlukan. Pada prinsipnya pasar

untuk berita dan opini politik tidaklah berbeda dengan pasar sabun

cuci atau kendaraan bermotor. Berita adlah komoditas sebagaimana

komoditas yang lain  dan mesti  diproduksi dan dikonsumsi, sebisa

mungkin, sesuai dengan kekuatan pasar yang tidak diregulasi. 

Namun  demikian,  di  banyak  negara,  justru  malah  semakin

maraknya  penerapan  model  campuran  yang  menggabungkan

prinsip-prinsip komersial dengan beberapa bentuk pendanaan dan

regulasi  layanan publik.  model  campuran terutama berlaku untuk

media elektronik sedangkan media cetak diserahkan kepada pasar. 

Namun,  dalam  model  yang  paling  komersial  sekalipun,

regulasi pemerintah tetaplah ada dan meliputi dua bentuk utama:

1) Regulasi untuk menjamin persaingan pasar.

Bagian-bagian dari sistem komunikasi  massa yang dianggap

fundamental bagi kepentingan bangsa dan persatuan bangsa tetap

dipegang oleh pemerintah dan monopoli  dan oligopoli  diupayakan

untuk dicegah. 

2) Regulasi muatan

Beberapa  saluran  layanan  publik  diharuskan  mematuhi

peraturan ketat untuk menjamin keaddilan dan keseimbangan dan

sebagian  saluran  media  komersial  mengikuti  aturan  yang  sama.

Masih banyak regulasi muatan untuk komoditas seperti iklan rokok,

pornogra  dan lain-lain.

13 Modul Komunikasi Politik Prodi KPI IKHAC Mojokerto



PERTEMUAN 5

TEORI-TEORI TENTANG PENGARUH MEDIA POLITIK

Media Massa dan pengaruhnya

Beberapa klaim masyarakat kita tentang  media massa dan

pengaruhnya:

1) Media massa itu luar biasa kuat dalam kehidupan politik dan ada

pula yang menganggapnya lemah.

2) Ada  yang  percaya  bahwa  media  itu  bagus  karena  memberi

informasi  dan  edukasi  politik.  ada  yang menganggapnya tidak

lebih dari pengaruh politik yang korup.

3) Ada yang yakn bahwa media massa memiliki bias sayap kiri atau

liberal. Ada juga yang menganggapnya memiliki bias konservatif

(sayap kanan).

4) Banyak  orang  yang  menganggap  bahwa  media  massa

mempengaruhi orang lain, tapi tidak mempengaruhi diri mereka,

karena mereka merasa terlalu cerdas dan pintar untuk dibohongi

dengan berita yang bias, propaganda, dan sensasional. 

Teori-teori tentang Pengaruh Media 

1) Teori Penguatan (rein orcement Theory)
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Yaitu teori yang menyatakan bahwa media massa hanya dapat

mencerminkan dan memeperkuat opini publik, tidak membuat atau

membentuk opini. Media massa memiliki pengaruh yang minim. Dan

ia  terikat  dengan  belenggu  emas  pasar.  Ibaratnya  supermarket

menjual  apa  yang  diinginkan  atau  ingin  dibeli  oleh  pelanggan,

media  massa  juga  memberikan  apa  yang  dikehendaki  oleh

pelanggannya.

2) Teori Penetapan Agenda

Proses  dimana  banyaknya  masalah  politik  dan  isu-isu  yang

terus  diurutkan  dan  digulirkan  sesuai  prioritas  perubahan  yang

menyertainya. Media tidak bisa menentukan apa yang kita pikirkan,

akan  tetapi  mereka  dapat  dan  mampu mempengaruhi  pemikiran

kita. Media seringkali meliput persoalan tentang isu politik tertentu

dalam  waktu  tertentu  pula.  Liputan  tersebut  diberitakan  secara

intesif  dan  masif  sehingga  ditetapkan  ke  dalam  agenda  atau

mengangkatnya. Contohnya skandal seksual dalam politik, bencana

alam dan keterkaitannya dengan pilkada politik.

3) Priming  and  Framing  Theory  (menggiring  dan

membingkai/mengemas)

Priming  theory  yaitu  media  massa  menggiring  kita  untuk

berfokus  pada  hal-hal  tertentu  dan  dengan cara tertentu  dengan

menyoroti  persoalan yang satu,  bukannya yang lain.  contoh:  kita

sudah  menjelaskan  sebelumnya  bahwa  media  massa  memliki

pengaruh terhadap cara masyarakat memandang dan mengevaluasi

politik,  namun  pengaruh  itu  sifatnya  tidak  kentara  dan  tidak

langsung. Suatu pemilu dimana partai A dianggap bagus kinerjanya

untuk  urusan  dalam negeri,  sedangkan  partai  B  dianggap  bagus

untuk  urusan  luar  negeri.  Jika  pers  menekankan  urusan  dalam

negeri  maka  publik  diarahkan  untuk  memikirkan  persoalan  yang

menguntungkan  partai  A.  Inilah  yang  disebut  “menggiring”  atau

priming. 

Framing theory yaitu cara membingkai atau mengemas berita

untuk mempengaruhi cara khalayak menginterpretasikannya. Atau

persoalan  yang  ada  bisa  disajikan  dengan  cara-cara  yang

menentukan  dampak  politiknya  (membingkai  berita).  Sebagai

contoh,  sebuah  acara  TV  tentang  glongan  tuna  wisma  disajikan

dengan  menunjukkan  angka-angka  dan  tren  yang  mengaitkan

ketunawismaan  dengan  pengangguran,  kemiskinan  atau  masalah

penyediaan  perumahan.  Masalah  ini  juga  bisa  disajikan  sebagai

persoalan  kemanusiaan,  dengan  menyajikan  sejarah  kehidupan
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seorang  tunawisma.  Cara  pertama,  cenderung  mendorong

orang/khalayak  untuk  berpikir  bahwa  ketunawismaan  itu  terkait

dengan kebijakan pemerintahn. Sedangkan cara kedua, dikemasnya

sebagai  persoala pribadi yang terkait  dengan ciri-ciri  seperti  suka

mabuk,  berjudi,  pemalas  atau  ketidakmampuan  individu.  Cerita

yang kedua menunjukkan adanya kecenderungan pelepasan berita

dari tanggungjawab politisi dan pemerintah. 

4) Pengaruh langsung 

Media massa memiliki pengaruh kuat dan langsung terhadap

politik, terutama terhadap sikap dan perilaku warga dan pemimpin

politik,  meskpun  tidak  ada  kesepakatam  tentang  seperti  apa

pengaruh  tersebut.  Pengaruh  langsung  ini  dapat  meningkatkan

kognisi dan peningkatan kesadaran serta minat politik masyarakat

melalui peningkatan keterseidaan berita dan informasi politik. hal ini

membuat masyarakat yang rajin menyaksikan berita televisi lebih

paham tentang politik dibanding mereka yang tidak. Dan membaca

koran memelliki dampak lebih besar terhadap pengetahuan politik. 

PERTEMUAN 6

ANALISIS FRAMING DI MEDIA POLITIK

Teori-teori tentang Pengaruh Media 

5) Teori Penguatan (rein orcement Theory)

Yaitu teori yang menyatakan bahwa media massa hanya dapat

mencerminkan dan memeperkuat opini publik, tidak membuat atau

membentuk opini. Media massa memiliki pengaruh yang minim. Dan

ia  terikat  dengan  belenggu  emas  pasar.  Ibaratnya  supermarket

menjual  apa  yang  diinginkan  atau  ingin  dibeli  oleh  pelanggan,

media  massa  juga  memberikan  apa  yang  dikehendaki  oleh

pelanggannya.
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6) Teori Penetapan Agenda

Proses  dimana  banyaknya  masalah  politik  dan  isu-isu  yang

terus  diurutkan  dan  digulirkan  sesuai  prioritas  perubahan  yang

menyertainya. Media tidak bisa menentukan apa yang kita pikirkan,

akan  tetapi  mereka  dapat  dan  mampu mempengaruhi  pemikiran

kita. Media seringkali meliput persoalan tentang isu politik tertentu

dalam  waktu  tertentu  pula.  Liputan  tersebut  diberitakan  secara

intesif  dan  masif  sehingga  ditetapkan  ke  dalam  agenda  atau

mengangkatnya. Contohnya skandal seksual dalam politik, bencana

alam dan keterkaitannya dengan pilkada politik.

7) Pengaruh langsung 

Media massa memiliki pengaruh kuat dan langsung terhadap

politik, terutama terhadap sikap dan perilaku warga dan pemimpin

politik,  meskpun  tidak  ada  kesepakatam  tentang  seperti  apa

pengaruh  tersebut.  Pengaruh  langsung  ini  dapat  meningkatkan

kognisi dan peningkatan kesadaran serta minat politik masyarakat

melalui peningkatan keterseidaan berita dan informasi politik. hal ini

membuat masyarakat yang rajin menyaksikan berita televisi lebih

paham tentang politik dibanding mereka yang tidak. Dan membaca

koran memelliki dampak lebih besar terhadap pengetahuan politik. 

8) Priming  and  Framing  Theory  (menggiring  dan

membingkai/mengemas)

Priming theory yaitu  media  massa  menggiring  kita  untuk

berfokus  pada  hal-hal  tertentu  dan  dengan cara tertentu  dengan

menyoroti  persoalan yang satu,  bukannya yang lain.  contoh:  kita

sudah  menjelaskan  sebelumnya  bahwa  media  massa  memliki

pengaruh terhadap cara masyarakat memandang dan mengevaluasi

politik,  namun  pengaruh  itu  sifatnya  tidak  kentara  dan  tidak

langsung. Suatu pemilu dimana partai A dianggap bagus kinerjanya

untuk  urusan  dalam negeri,  sedangkan  partai  B  dianggap  bagus

untuk  urusan  luar  negeri.  Jika  pers  menekankan  urusan  dalam

negeri  maka  publik  diarahkan  untuk  memikirkan  persoalan  yang

menguntungkan  partai  A.  Inilah  yang  disebut  “menggiring”  atau

priming. 

Framing theory yaitu cara membingkai atau mengemas berita

untuk mempengaruhi cara khalayak menginterpretasikannya. Atau

persoalan  yang  ada  bisa  disajikan  dengan  cara-cara  yang

menentukan  dampak  politiknya  (membingkai  berita).  Sebagai
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contoh,  sebuah  acara  TV  tentang  glongan  tuna  wisma  disajikan

dengan  menunjukkan  angka-angka  dan  tren  yang  mengaitkan

ketunawismaan  dengan  pengangguran,  kemiskinan  atau  masalah

penyediaan  perumahan.  Masalah  ini  juga  bisa  disajikan  sebagai

persoalan  kemanusiaan,  dengan  menyajikan  sejarah  kehidupan

seorang  tunawisma.  Cara  pertama,  cenderung  mendorong

orang/khalayak  untuk  berpikir  bahwa  ketunawismaan  itu  terkait

dengan kebijakan pemerintahn. Sedangkan cara kedua, dikemasnya

sebagai  persoala pribadi yang terkait  dengan ciri-ciri  seperti  suka

mabuk,  berjudi,  pemalas  atau  ketidakmampuan  individu.  Cerita

yang kedua menunjukkan adanya kecenderungan pelepasan berita

dari tanggungjawab politisi dan pemerintah. 

Apa itu Analisis Framing ?

Analisis framing memiliki pengertian  yang mudah kita pahami

sebagai berikut:

1. Analisis  raming  adalah  melihat  bagaimana  media

mengkonstruksi realitas/peristiwa.

Peristiwa  dipahami  bukan  sesuatu  yang  taken  for  granted.

Sebaliknya wartawan dan medialah yang secara aktif  membentuk

realitas. Jadi kalau ada realitas seperti berupa kon ik timur tengah

(kon ik  Palestina-Israel)  maka realitas  tersebut haruslah  dipahami

sebagai  hasil  konstruksi  di  mana realitas  tercipta  dalam konsepsi

wartawan.  Berbagai  hal  yang terjadi,  fakta,  orang,  diabstraksikan

menjadi periswtiwa yang kemudia hadir di hadapan khalayak. Lebih

spesi k, bagaimana media membingkai peristiwa dalam konstruksi

tertentu, sehingga yang menjadi titik perhatian bukan apakah media

memberitakan  negatif  atau  positif  melainkan  bagaimana  bingkai

yang  dikembangkan  oleh  media.  Sementara  sikap  mendukung,

positif atau negatif hanyalah efek dari bingkai yang dikembangkan

oleh media. 

Misalhnya, Kompas dan Republika berbeda dalam membingkai

dan  mengkonstruksi  soal  Timur  Tengah.  Bingkai  yang  digunakan

oleh kedua media tersebut dalam menilai seluruh peritiwa yang ada

di Timur Tengah itulah yang menjadi area analisis framing. Dalam

bingkai  Republika,  kemerdekaan  Palestina  adalah  solusi  terbaik

untuk  mengatasi  segala  kon ik  di  Timur  Tengah.  Rangkaian

peristiwa  di  Timur  Tengah  dikonstruksi  oleh  Republika  sebagai

bagian dari kebiadaban Israel. Palestina adalah bangsa yang lemah

dan inferior dan selalu ditindas oleh kekuatan Israel yang dibantu

oleh lobi internasional dan engara-negara besar lainnya. Perlawanan
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Palestina  merupakan  perlawan  melawan  penjajahan  dan  upaya

Palestina  untuk  mendapatkan  hak  kemerdekaannya.  Semendtara

Kompas,  mempunyai  konstruksi  yang berbedaatas  peristiwa  yang

sama  (kon ik  Palestina-Israel).  Dalam  konsepsi  dan  konstruksi

Kompas,  solusi  terbaik  dalam  menyelesaikan  persoalan  Timteng

adalah  dengan  jalan  damai.  Kekerasan  bukanlah  hal  yang  dapat

menyelesaikan  masalah.  Kekerasan  justru  akan  menyebabkan

peperangan baru yang dapat berujung pada tingkat internasional.

Perlawanan rakyat Palestina tidak lain adalah hal yang bertentangan

dengan  prinsip  damai.  Seharusnya  yang  dilakukan  adalah

mekanisme proses berunding untuk mencapai kesepakatan. Dalam

bingkai  Republika,  tindakan warga  Palestina  itu  dipahami  sebagai

aksi  melawan  ketidakadilan.  Tidak  ada  yang  salah  dalam  aksi

tersebut  karena  mereka  menuntuk  hak  kemerdekaan  sekaligus

melawan  ketidakadilan.  Sebaliknya,  Kompas  membingkainya

dengan hal yang berbeda. Tindakan warga Palestina dipahami dan

dikonstruksi  sebagai  tindakan  melawan  perdamaian  yang  dengan

susah  payah  telah  diupayakan.  Tindakan  tersebut  dinilai  sebagai

tindakan yang tidak produktif dan melawan semangat perdamaian.

2. Pada dasarnya raming adalah metode untuk melihat cara

bercerita  (story  telling)  media  atas  peristiwa. Cara

bercerita  itu  tergambar  pada  “cara  melihat”  terhadap  realitas

yang dijadikan berita. “cara melihat” ini berpengaruh pada hasil

akhir  dari  konstruksi  realitas.  Analisis  framing  adalah  analisis

yang  dipkai  untuk  melihat  bagaimana  media  mengkonstruksi

realitas  atau  peristiwa.  Analisis  framing  juga  dipakai  untuk

melihat bagaimana peristiwa dipahami dan dibingkai oleh media.

Tiap hari kita menyaksikan dan membaca bagaiamana peristiwa

yang  sama  diberitakan  secara  berbeda  oleh  media.  Misalnya,

skandal  Aryantigate.  Ada  media  yang  memeritakan  skandal

tersebut menunjukkan bagaimana kualitas moral yang buruk dari

Gus Dur. Tetapi juga media yang menulis isu Aryantigate adalah

bagian  dari  konspirasi  untuk  menjatuhkan  Gus  Dur.  Atau

memorandum  yang  dikeluarkan  oleh  DPR.  Ada  yang  menilai

memorandum itu merupakan tugas DPR dan bagian dari upaya

DPR  untuk  memberdayakan  dirinya.  Ada  juga  yang  menilai

keluargnya  memorandum  sebagai  uapaya  yang  tidak  senang

kepada Gus Dur dan memakai segala cara untuk menjatuhkan

Gus Dur. 

Di sini kita melihat bahwa peristiwa yang diliput sama, akan

tetapi berita yang tampil berbeda. Kenapa berbeda?? Perbedaan itu
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terjadi karena peristiwa tersebut dipahami dan dikonstruksi secara

berbeda oleh media. Ada dua esensi utama dari framing tersebut: 1)

bagaimana  peristiwa  dimaknai.  Ini  berhubungan  dengan  bagian

mana yang diliput dan mana yang tidak diliput. 2) bagaimana fakta

itu ditulis. Aspek ini berhubungan dengan pemakaian kata, kalimat,

dan gambar untuk mendukung gagasan. 

Sebagai  sebuah  metode  analisis  teks,  analisis  framing

mempunyai  karakteristik  yang  berbeda  dibandingkan  dengan

analisis isi kuantitatif. Dalam analisis isi kuantitatif, yang ditekankan

adalah isi  (content)  dari  suatu pesan/teks  komunikasi.  Sementara

dalam  analisis  framing,  yang  menjadi  pusat  perhatian  adalah

pembentukan  pesan  dari  teks.  Framing,  terutama  melihat

bagaimana  pesan/peristiwa  dikonstruksi  oleh  media.  Bagaimana

wartawan  mengkonstruksi  peristiwa  dan  menyajikannya  kepada

khalayak pembaca. 

3. Framing  adalah  pendekatan  untuk  mengetahui

bagaiamana  perspekti  atau  cara  pandang  yang

digunakan  oleh  wartwawan  ketika  menseleksi  isu  dan

menulis  berita.  Cara  pandang  atau  perspektif  itu  apada

akhirnya  menentukan fakta  apa  yang diambil,  bagaimana  ang

ditonjolkan dan dihilangkan, dan hendak dibawa kemana berita

tersebut.  Framing,  sebagaimana  dikatakan  oleh  Todd  Gitlin

adalah sebuath strategi bagaimana realitas / dunia dibentuk dan

disederhanakan  sedemikian  rupa  untuk  ditampilkan  kepada

khalayak  pembaca.  Peristiwa-peristiwa  dtampikan  dalam

pemerberitaan  agar  tampak  menonjol  dan  menarik  perhatian

khalayak pembaca. Frame adalah prinsip dari seleksi, penekanan,

dan presentasi dari realitas. 

Ada dua aspek dalam raming, 

1) memilih fakta/realitas. Proses memilih fakta didasarkan pada

asumsi  wartawan  tidak  mungkin  melihat  peristiwa  tanpa

perspektif.  Dalam  memilih  fakta  ini,  selalu  terkandung  dua

kemungkinan  :  apa  yang  dipilih  (included)  dan  apa  yang

dibuang (excluded). 

Bagaimana yang ditekankan dalam realitas? Bagaimana dari

realitas  yang  diberitakan  dan bagaimana  yang tidak  diberitakan?

Penekanan  aspek  tertentu  itu  dilakukan  dengan  memilih  angel

tertentu,  memilih  fakta  tertentu,  dan  melupakan  fakta  yang lain,
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memberitakan aspek tertentu dan melupakan aspek lainnya. Intinya

peristia  dilihat  dari  sis  tertentu.  Akibatnya,  pemahaman  dan

konstruksi atas seuatu peristia bisa jadi berbeda antara satu media

dengan  media  lain.  media  yang  menekankan  aspek  tertentu,

memilih  fakta  tertentu  akan  menghasilkan  berita  yang  bisa  jadi

berbeda kalau media menekankan aspek atau peristiwa yang lain. 

2) menuliskan fakta. Proses ini berhubungan dengan bagaimana

fakta yang dipilih itu disajikan kepada khalayak. Gagasan itu

diungkapkan dengan kata, kalimat dan proposal apa dengan

bantuan  aksentuasi  foto  dan  gambar  apa,  dan sebagainya.

Bagaimana  fakta  yang  sudah  dipilih  tersebut  ditekankan

dengan  pemakaian  perangkat  tertentu;  penempatan  Yang

mencolok  (diheadline  depan  atau  bagian  belakang),

pengulangan,  pemakaian  gra s  untuk  mendukung  dan

memperkuat  penonjolan,  pemakaian  label  tertentu  ketika

menggambarkan  orang/peristiwa  yang  diberitakan,  asosiasi

terhadap  simbol  bdaya,  generalisasi,  simpli kasi  dan

pemakaian kata yang mencolok, gambar dan sebagainya.
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PERTEMUAN 7

METODE STUDI KOMUNIKASI POLITIK

Komunikasi  politik  merupakan  sebuah  studi  yang  bersifat

lintas disiplin.  Ia  menggunakan beberapa metode riset dan teknik

dari berbagai bidang studi. Misalnya, kritisisme retorika muncul dari

studi  Speech  Communication,  analisis  isi  berasal  dari  studi

propaganda, teknik eksperimental dari studi perubahan sikap, dan

metode survei dari studi pemberian suara (voting) dan opini publik. 

Dari hal yang telah disampaikan tadi, tampak bahwa berbagai

bidang  studi  telah  memberikan  kontribusi  yang  penting  terhadap

perkembangan  studi  komunikasi  politik.  Dan  Nimmo  dan  Keith

Sanders  dalam  Hanbook  of  Political  Communication  (1981)  telah

merangkum beberapa tulisan koleganya yang berbicara mengenai

metode  studi  komunikasi  politik  sehingga  dapat  kami  rangkum

metode tersebut sebagaimana berikut:

1. Studi Agregat

Studi agregat merupakan salah satu cara atau metode yang

paling  tua  dan  paling  berguna  dalam melakukan kajian  terhadap

perilaku politik. Studi agregat mendasarkan pada data agregat yang

menyangkut  pengumpulan atau pemilahan individual  atas  daerah

atau  karakteristik  sosial  tertentu.  Misalnya  membandingkan  pola

pemberian  suara  di  daerah  pedesaan  dan  perkotaan.

Membandingkan  daerah  yang  penduduknya  beragama  Islam  dan

Katolik. Di Indonesia atau Jawa Timur khususnya, studi agregat ini

dapat digunakan untuk membandingkan perolehan suara di daerah

pedalungan atau wilayah Tapal Kuda (yaitu  wilayah yang meliputi

pantai  utara  Jawa  Timur  mulai  dari  Tuban,  Lamongan,  Gresik,

Sidoarjo,   Pasuruan,  Probolinggo,  Situbondo,  Bondowoso  dan

Banyuwangi) di  mana kekuatan kedaerahannya berdasarkan pada
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basis  agama (ikatan agama)  Islamnya dan tradisi  kepesantrenan.

Sementara,  sebagai  perbandingannya  adalah  daerah  Mataraman

(meliputi  Madiun,  Kediri,  Trenggalek,  Tulungagung,  dan  daerah

selatan  lainnya)  yang  secara  karakteristiknya  basis  keagamaan

kurang  begitu  kuat,  tetapi  justru  wilayah di  sini  lebih  cenderung

kepada basis nasionalis atau wilayah abangan. (Subiakto, 2012: 7)

Ilmuwan politik Austin Ranney melihat studi agregat sebagai

“studi  ekologis  tentang  perilaku  pemilih”  yang  berusaha  untuk

memahami interelasi antara partai politik dan pemberi suara satu

sama  lain  dengan  lingkungan  sosial  dan  hukum  tempat  mereka

bertindak. (Dan Nimmo, 2000: 236) studi agregat memiliki kelebihan

dan kekurangan. Kelebihannya antara lain ialah kenyataan bahwa

statistik agregat pada umumnya membahas berbagai macam unit

pemilihan dari statistik pemilihan umum dan sensus. Fokusnya ialah

pada  bagaimana  kenyataanya  populasi  memberikan  suara  bukan

pada tujuan memberikan suara, preferensi, ingatan tentang perilaku

memberikan  suara  atau  sikap  yang  berkaitan  dan  teknologi

komputer yang menyebabkan pengolahan jumlah-jumlah besar data

agregat  menjadi  relatif  mudah  dan  murah.  Sedangkan

kekurangannya  adalah  ketidakmampuan  peneliti  mengatakan

bagaimana pikiran,  perasaan dan perilaku individu  dengan hanya

melihat perilaku populasi secara keseluruhan. Jika hal itu dilakukan,

maka akan timbul kekeliruan ekologis yang dapat dianggap sebagai

hal  yang  berbahaya.  Kekeliruan  ekologis  maksudnya  adalah

anggapan  yang  keliru  yang  diturunkan  oleh  laporan  yang  dapat

diandalkan  tentang  perilaku  individual  dari  pengorelasian  data

agregat. 

2. Studi Survai

Metode  ini  biasanya  dimanfaatkan  oleh  para  peneliti  untuk

mengejar  informasi  tentang  opini  publik  atau  polling  dan  studi

mengenai  pengaruh  media  terhadap  masyarakat.  metode  survei

adalah  cara  mengumpulkan  data  tentang  sejumlah  besar  orang

dengan mewawancarai sebagian kecil dari mereka. Peneliti biasanya

menetapkan populasi atau kelompok orang untuk diteliti (misalnya

semua orang Jawa Timur yang memenuhi usia untuk memberikan

suaranya),  kemudian  dengan  menggunakan  salah  satu  prosedur

yang  ada,  ia  menurunkan  sampel  yang  representatif  (cukup

mewakili) dari populasi itu. Sampel yang representatif ini menjamin

bahwa  kesimpulan  yang  diambil  tentang  orang-orang  yang  ada

dalam  sampel  itu  juga  berlaku  bagi  keseluruhan  populasi

(generalisasi)  dan  tidak  hanya  bagi  orang-orang  yang  kebetulan

termasuk sampel itu. Kelebihan utama dalam studi survei ini adalah
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terletak  dalam  cakupan  dan  kecenderungannya  untuk

mengorbankan kedalaman analisis  tentang kasus individual  untuk

memperoleh sampling yang representatif atau keakuratan statistik. 

3. Studi Kritis (Cultural Criticism)

Metode  ini  pada  dasarnya  digunakan  dalam  usaha  untuk

memahami  ideologi  yang  mendasari  suatu  sistem  komunikasi.

Cultural  criticism mempunyai  konsep bahwa kebudayaan manusia

mempunyai kaitan erat dengan kegiatan sosial. Melalui pemahaman

pengalaman sosial, kelompok masyarakat secara cermat, dan kritis

berusaha  menjelaskan  pola  pilihan  dan  reaksi  terhadap  media.

Metode kritis pada sekarang ini banyak digunakan untuk memahmai

isi media melalui analisis semiotik dan analisis wacana (discourse

analysist).  Studi  kritis  memandang  bahwa  realitas  yang  tampak

sebagai  realitas  yang  semu  (virtual  reality)  di  mana  kehidupan

realitas  yang tampak  di  media  massa  pada  dasarnya  merupakan

hasil dari pertarungan ideologi, power dan kebudayaan yang ada di

belakangnya. Dan studi ini bekerja untuk mengungkap realitas apa

yang sebenarnya terjadi di balik realitas yang tampak tersebut. 

4. Studi Analisis Isi (Content Analysis)

Studi analisis  isi  merupakan studi  yang penting  dalam ilmu

komunikasi  yang  meneliti  dan  menganalisis  apa  yang  dikatakan

atau dikomunikasikan oleh orang. Dalam komunikasi, unsur utama

terdiri  atas  bahasa,  lambang,  dan  gaya  pertukaran  pesan  atau

“mengatakan apa” dalam rumusan de nisi komunikasi oleh Harold

Lasswell. Analisis isi meneliti isi sebenarnya dari pesan dengan cara

sistematis  dan  kuantitatif.  Analisis  ini  dimaksudkan  untuk

mengetahui  kecenderungan  pesan-pesan  yang  disampaikan  baik

yang tampak dan yang tersembunyi. Studi ini mengindenti kasi dan

menghitung  kata-kata  kuncul,  istilah  dan  tema  pesan  untuk

menafsirkan  yang  dikatakan,  bagaimana  mengatakannya,

perubahan  dalam imbauan  dan  motif  yang  mendasari  pesan  itu.

(Dan Nimmo: 240)

Analisis isi dapat digunakan untuk meneliti pesan komunikasi

apapun  seperti  pidato,  dokumen tertulis,  foto,  surat  kabar,  acara

televisi,  gerakan  tubuh  di  televisi.  Sebagai  contoh,  kita  ingin

mengetahui kecenderungan politik suatu media massa, kemampuan

melontarkan isu-isu politik, independen tidaknya suatu media, atau

kemana  media  itu  berpihak,  semua  itu  daapat  diketahui  dengan

melakukan analisis isi pemberitaannya dalam kurun waktu tertentu. 

5. Studi Eksperimental
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Studi  eksperimental  merupakan  metode  untuk  mengetahui

hubungan sebab akibat dengan membandingkan antara kelompok

eksperimen  yang  menjadi  subjek  untuk  dites  (atau  diberi

perlakuan/variabel  tes)  dan  kelompok  kontrol  (yang  tidak  diterpa

variabel  tes).  Sebagai  contoh,  studi  kampanye  politik  terhadap

perilaku pemilih. Sampel dapat diambil dari kelompok subjek untuk

dites soal kampanye dan kelompok yang tidak tersentuh kampanye

(kelompok kontrol), kemudian dibandingkan hasilnya.

6. Studi Ex Post Facto 

Studi ex Post berhubungan dengan eksperimental aakan tetapi

ada  perbedaanya.  Pada  eksperimental  yang  bersifat  kausalitas,

peneliti  dihadapkan  pada  masalah  jika  X  maka  Y  dengan

memperkirakan  Y  dari  X  yang  terkontrol,  kemudian  mengamati

apakah  Y  terjadi.  Dalam  ex  Post  Facto,  Y  diamati  dan  peneliti

menelusuri  ke  belakang  untuk  mencari  X  yang  berlaku  sebagai

keterangan yangpaling masuk akal atas terjadinya Y. Pada studi ex

post facto tidak ada kontrol  manipulatif  pada salah satu variabel,

tidak  pula  melalui  suatu  laboratorium.  sebagai  contoh,  ingin

diketahui  latar  belakang  terjadinya  pergeseran  perolehan  suara

pemilu di suatu daerah, maka dengan studi ini diamati faktor-faktor

perilaku  politik  dari  pemilih  tersebut  atau  mengamati  tingakt

pergeseran tersebut. 

PERTEMUAN 9

PENDEKATAN KOMUNIKASI POLITIK

1. Pendekatan Proses

Salah  satu  pendekatan  yang  sering  kali  digunakan  dalam

penelitian fenomena komunikasi politik adalah pendekatan proses.

Pendekatan ini menganggap bahwa keseluruhan yang ada di dunia

merupakan  hasil  suatu  proses.  Dan  politik  pada  dasarnya  juga

merupakan hasil  suatu  proses  sejarah  yang panjang,  yang selalu

ada kaitannya dengan waktu, waktu masa lalu, sekarang dan yang

akan  datang.  Waktu  merupakan  raja  dunia  di  mana  keseluruhan

yang ada di atas dunia berubah karena waktu, dan hanya ada satu

yang tidak pernah berubah yaitu perubahan itu sendiri. 
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Spengler dan Toynbee mengemukakan bahwa realitas sosial

merupakan  suatu  siklus  yang  mempunyai  pola-pola  ulangan

(recurrent  pattern)  untuk  jatuh  bangunnya  peradaban.  Adapun

Hegel  dan  Marx  memandang  perkembangan  tahapan  sejarah

merupakan hasil proses kon ik yang meningkat melampaui waktu.

Yaitu  kon lk  kelas  antara  kelas  pekerja  dan kelas  pemilik  modal.

Menurut  mereka  sejarah  ditentukan  oleh  determinan  materi

(kekuatan  ekonomi  menurut  Marx)  dan  menuju  pada  suatu  titik,

yaitu revolusi proletariat.

George  Herbert  Mead  (1934)  mengungkapkan  bahwa

kehidupan sosial dapat dipahami sebagai suatu proses dan setiap

kebijakan selalu  mengandung  waktu  lampau,  sekarang  dan  yang

akan  datang.  Diaktakannya  setiap  kejadian  mempunyai  implikasi

yang  terus-menerus  pada  pembaharuan,  kebersamaan  dan

kesepakatan.  Ini  berarti  bahwa  realitas  sosial  dipahami  sebagai

interaksi  simbolik.  Selain  itu,  pemeikiran  ini  merupakan  sumber

yang  potensial  untuk  membangun  teori  komunikasi  politik.

selanjutnya menurut Mead, negosiasi merupakan unsur mutlak dari

kehidupan  sosial,  dan  manusia  harus  bekerja  bersama  di  segala

bidang  kehidupa.  Ini  merupakan  perkembangan  dari  pemikiran

Thomas Hobbes mengenai kontrak sosial. 

Sebagaimana yang lazim terjadi,  dalam suatu drama terjadi

komunikasi  antara  aktor  dengan  aktor,  dan  antara  aktor  dengan

audiensi.  Dalam drama terdapat suatu babak (scene),  melibatkan

lakon dan menggunakan berbagai sarana komunikasi,  begitu pula

halnya  dalam  komunikasi  politik.  dengan  pengandaian  demikian,

suatu  komunikasi  politik  menjadi  suatu  hal  yang estetis  sifatnya.

Burke  megnemukakan  bahwa  pendekatan  ini  dapat  menciptakan

situasi tertentu di amana komunikasi yang dramatik muncul. Melalui

strategi  yang  penuh  dengan kepura-puraan,  para  pemimpin  atau

diplomat dapat menciptakan situasi yang menjadi lebih masuk akal

atau sesuai dengan yang diharapkan. 

Menurut Machiavelli,  dunia merupakan suatu proses alamiah

dimana seseorang melalui komunikasi berusaha memainkan politik.

ditambahkannya, bahwa dunia tidak memiliki arti yang objektif, dan

politik  merupakan  arena  masyarakat  unutk  mendramatisasi  arti

yaitu  dengan  komunikasi  politik.  komunikasi  politik  adalah  suatu

usaha  pragmatis  untuk  memperoleh  kemenangan  melalui  aksi

simbolik. Pendekatan ini mengasumsikan bahwa politika dalah arena

sosial tempat manusia berjuang mengungkapkan arti dunia. 

2. Pendekatan Agenda Setting
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Agenda  setting  dikembangkan  oleh  Maxwell  C.  Mccombs,

seorang profesor peneliti suarat kabar juga sebagai direktur pusat

penelitian  komunkasi  Universitas  Syracuse  USA  dan  Donald  L.

Shaw , seorang profesor jurnalistik dari universitas North Carolina.

Sejak penelitian Lazarsfeld dan kawan-kawan di Erie Country 1946,

kepercayaan terhadap efek komunikasi massa melemah di aklangan

ilmuwan komunikasi, lebih-lebih setelah munculnya modal uses and

grati cation,  maka  sejak  1968  McCombs  dan  Shaw  mencoba

mengembangkan suatu pendekatan baru pada pemilihan presiden

waktu itu. 

Pendekatan  agenda  setting  dimulai  dengan  asumsi  media

massa menyaring berita,  artikel atau tulisan yang akan disiarkan.

Seleksi ini dilakukan oleh mereka yang disebut sebagai gatekeeper.

Yaitu  mereka  para  wartawan,  pimpinan  redaksi,  dan  penyunting

gambar. Dari gatekeeper inilah yang menentukan berita apa yang

harus dimuat dan apa yang harus disembunyikan. Setiap isu diberi

bobot tertentu, apakah dimuat di halaman muka sebagai headline

atau hanya di halaman belakang di sebelah pojok atau bagaimana ,

sedangkan  pada  televisi  berapa  lama  penyiaran,  berapa  kali

ditayangkan,  dan  sebagainya.  Penonjolan  isu-isu  di  media  massa

inilah yang disebut sebagai agenda media, yang akan berkorelasi

atau berhubungan dengan agenda publik, yakni apa yang sedang

dipikirkan dan dibicarakan orang ramai (communitiy silence).

PERTEMUAN 10

KOMUNIKASI DALAM KAMPANYE POLITIK

Di  dalam  penyelenggaraan  Pemilihan  Umum,  kampanye

menjadi  sebuah  agenda  penting  bagi  setiap  partai  politik  dan

kandidat (calon pemimpin) untuk memasarkan partai politik maupun
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kandidat  yang  diajukan  partai  politiknya.  Untuk  menggerakkan

kampanye,  biasanya  ditunjuk  seorang  yang  ahli  dan  menguasai

bidang perencanaan dan strategi komunikasi yang handal. Selain ia

memiliki  pengetahuan  yang  cukup  mengenai  politik,  ia  memiliki

pengalaman dan hubungan yang baik dengan media. Dan seorang

pimpinan  kampanye  (manajer  kampanye)  bukanlah  orang  yang

dicalonkan  (dikandidatkan)  melainkan  orang  yang  mengoordinasi

semua langkah dan strategi komunikasi untuk memenangkan calon

atau partai yang diusung. 

Menurut Cangara (2016: 244) Seorang pemimpin  kampanye

(manajer kampanye) dibantu oleh tim kampanye. Ia memiliki peran

yang  sangat  sentral  dalam  memasarkan  calon  atau  partai  yang

diusung. Di antara tugasnya adalah 1) memberi topik atau isu-isu

tertentu yang harus diangkat oleh calon dalam pidato-pidatonya, 2)

menentukan jadwal kapan calon tampil  di  muka umum dan siapa

tokoh-tokoh  kuncul  yang  harus  mendampinginya,  3)  menentukan

tempat-tempat yang dikunjunginya dengan konsultasi tim riset dan

litbang. 

Manajeer  kampanye  tidak  berkerja  sendirian  akan  tetapi  ia

dibantu  oleh  suatu  tim  yang  terdiri  dari  penulis  naskah  pidato

(speech writer), penulis iklan (copy writer), juru foto, cameraman,

humas yang diserahi tugas untuk mengurus wartawan, konferensi

pers,  juru  kampanye  (jurkam),  protokol  (master  of  ceremony),

pewawancara/penyiar, presenter, artis, tim teknis yang meliputi dari

ahli  audiovisual,  komputer/internet,  media  design,  dan  media

production serta distributor media. Mereka adalah orag-orang yang

memegang  posisi  kuncu  dan  menjadi  roda  penggerak  mesin

kampanye. 

Lantas,  apa  yang  dimaksud  dengan  kampanye?  Menurut

Kotler  dan  Roberto  (1989)  “campaign  is  an  organized  e ort

conducted  by  one  group  (the  change  agent)  which  intends  to

persuade  others  (the  target  adopters),  to  accept,  modify,  or

abandon certain ideas, attitudes, practices and behaviour”. Artinya,

kampanye  adalah  sebuah  upaya  yang  terorganisir  oleh  suatu

kelompok  (agen  perubahan)  yang  ditujukan  untuk  mempersuasi

orang lain (target sasaran), agar bisa menerima, memodi kasi atau

membuang ide, sikap dan perilaku tertentu. 

Kampanye  politik  dapat  dicermati  sebagai  sebuah  peristiwa

yang bisa didramatisasi. Ricahard A. Joslyn dalam Swanson (1990)

menyampaikan bahwa kampanye politik tidak ada bedanya dengan

sebuah  adegan  drama  yang  dipentaskan  oleh  para  aktor-aktor
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politik.  Dalam  pandangan  Deddy  Mulyana  (2013:  71),  kampanye

politik  bisa  menjadi  sebuah panggung teater.  Setiap orang dapat

melakukan  pertunjukan  kepada  orang  lain.  Dengan  meminjam

paradigma  dramaturgis  Erving  Go man  (1959),  Deddy  Mulyana

melihat  bahwa  kehidupan  dalam  kampanye  politik  diibaratkan

teater, interaksi sosial di atas panggung yang menampilkan peran-

peran yang dimainkan para aktor atau dalam hal ini ia adalah calon

dari partai yang diusung. Seringkali  sang aktor (calon)  melakukan

pengelolaan kesan (impression management) tanpa sadar, namun

adakalanya juga meningkatkan status sosialnya di mata orang lain

atau  demi  kepentingan  politik  atau  nansial  tertentu.  Misalnya,

sebagian  pejabat  sipil,  militer  atau  calon  pemimpin  mengenakan

sarung,  peci  dan  sorban  (menjadi  kiai  dadakan)  atau  calon

perempuan tiba-tiba berkerudung (sebelumnya tidak berkerudung)

ketika  melakukan  kunjungan  silaturahmi  ke  pesantren-pesantren

menjelang pemilu untuk mendapatkan dukungan politik.

Dari jenisnya kampanye politik dibedakan menjadi dua: 1)

kampanye  hitam  (Black  Campaign)  dan  2)  kampanye  negatif

(Negative  Campaign).  Istilah  kampanye  hitam  dan  kampanye

negatif sering digunakan dalam kegiatan yang berhubungan dengan

pemilihan untuk mendapatkan suatu jabatan yang bersifat  politis.

Misalnya, persaingan antara kandidat (calon) untuk memperebutkan

jabatan  presiden,  gubernur,  bupati,  walikota,  rektor,  kepala  dinas

atau direktur perusahaan. 

Cangara (2016;  318) mende nisikan kampanye hitam (black

campaign) adalah kampanye yang dilakukan oleh suatu pihak untuk

menyerang lawannya dengan meniupkan isu kebohongan, informasi

yang  sengaja  diedarkan  lebih  banyak  bohongnya  dari  pada

benarnya. Kampanye hitam merupakan suatu model atau perilaku

atau  cara  berkampanye  yang  dilakukan  dengan  menghina,

mem tnah, mengadu domba, menghasut atau menyebarkan berita

bohong yang dilakukan oleh seorang calon atau sekelompok orang

atau partai  politik  atau pendukung seorang calon terhadap lawan

atau calon lainnya. 

Sedangkan  kampanye  negatif,  dalam  buku  Encyclopedia  of

Political  Communication  yang  ditulis  oleh  Lynda  Lee  Kaid  (2008)

dijelaskan  bahwa  kampanye  negatif  dilakukan  dengan  cara

menunjukkan  kelemahan-kelemahan  lawan  politik  yang

mengandung  fakta  dan  kebenaran  dengan  cara  mana  kandidiat

pesaing  menampilkan  kelebihan-kelebihan  yang  dimilikinya  untuk

mengungguli  lawan  politiknya.  Atau  dengan  sederhananya,

kampanye  negatif  adalah  kampanye  yang  dilakukan  suatu  pihak
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untuk  menyerang  lawannya  dengan  mengemukakakan  aspek

negatif,  hal-hal  yang  merugikan  citra  lawan  tapi  mengandung

kebenaran fakta. 

Pada  setiap  pemilihan  umum  yang  kompetitif,  kegiatan

kampanye  hitam  lebih  sering  digunakan  daari  pada  kampanye

negatif.  Kampanye hitam selain  dilakukan secara terang-terangan

melalui  iklan  yang  sifatnya  menyerang  kelemahan  lawan,  juga

dilakukan  dalam  bentuk  sebaran  desas-desus  melalui  mulut  ke

mulut,  sms, whatsup,  facebook, twitter  baik dalam bentuk tulisan

maupun dalam bentuk gambar-gambar atau foto hasil rekayasa. Di

Indoensia  sendiri,  praktik  kampanye  yang  dilakukan  pada  setiap

pemilu cenderung lebih banyak bersifat kampanye hitam dari pada

kampanye negatif. Misalnya serangan pada isu “3 Ta” yaitu Harta,

Tahta  dan Wanita selalu  menjadi  agenda dalam serangan kepada

lawan.  Harta  biasanya  diisukan  dengan  korupsi,  tahta  dinilai

memiliki  sikap  ambisius  atau  serakah  jabatan,  sedangkan  wanita

dalam bentuk istri simpanan atau perselingkuhan. Salah satu bentuk

kampanye  hitam  adalah  menggelari  orang  dengan  nama-nama

julukan (name calling) yang jelek. Pemberian nama julukan dalam

komunikasi  disebut  dnegan  labelling  theory  yang  menyatakan

bahwa proses penjulukan sedemikian hebat sehingga korban-korban

mis-interpretasi  (salah  tafsif)  tidak  dapat  menahan  pengaruhnya,

karena  serangan  julukan  yang  bertentangan  dengan  pandangan

mereka  sendiri,  citra  diri  asli  mereka  sirna  digantikan  citra  baru

negatif yang diberikan orang lain (Mulyana, 1999).

Contoh serangan kampanye hitam untuk Jokowi:

1. Tabloid  Obor  Rakyat  menyerang  dalam  bentuk  karikatur  dan

tulisan  yang  menyebut:  Capres  Boneka-Suka  Ingkar  Janji,

Disandera  Cukong  dan  Misionaris,  Dari  Solo  sampai  Jakarta

Deislamisasi  ala  Jokowo,  Cukong-cukong  di  belakang  Jokowi,

Partai Salib Pengusung Jokowi 

2. Jokowi diserang melalui  SARA dengan isu keturunan Cina yang

bernama Wie Jo Koh dan beragama Kristen dengan nama lengkap

Heribertus Joko Widodo

Contoh serangan kampanye hitam untuk Prabowo:

1. Isu  pengerahan  militer  tingkat  bawah  Bintara  Pembina  Desa

(Babinsa) ke rumah-rumah warga untuk memilih Prabowo pada

pipres
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2. PT  Kertas  Nusantara  di  Berau,  Kalimantan  Timur,  Perusahaan

Milik  Prabowo,  dikabarkan  utang  sebesar  RP.  14  Triliun  dan

karyawannya belum digaji selama lima bulan.

Contoh serangan kampanye negatif 

1. Fahri Hamzah berkicau di Twitter memberikan sindirian kepada

mantan Presiden Megawati: Dulu Kau jual satelit negara kami

ke Singapura melalui jualan Indosat dengan murah #melawan

lupa

2. Dulu  Kau  jual  kapan  tanker  VLCC  milik  Pertamina  lalu

Pertamina  kau  paksa  sewa  kapal  VLCC  dengan  mahal

#melawan lupa

3. Dulu kau jual gas Tangguh dengan murah (banting harga) ke

China (hanya $3 per mmbtu) #melawan lupa 

PERTEMUAN 11

MENYUSUN PESAN-PESAN KAMPANYE POLITIK

Pesan yang dimaksudkan di sini adalah segala sesuatu yang

disampaikan oleh seseorang dalam bentuk simbol yang dipersepsi

dan diterima oleh khalayak dala serangkaian makna. Kemampuan

manusia dalam menciptakan simbol membuktikan bahwa manusia

sudah  mampu  memiliki  kebudayaan  yang  tinggi  dalam

berkomunikasi,  mulai  dari  simbol  yang  sederhana  seperti  bunyi,

isyarat  dan  warna  sampai  pada  simbol-simbol  yang  dimodi kasi

dalam bentuk  sinyal-sinyal  melalui  gelombang  udara  dan cahaya

seperti radio, televisi, telegram, dan satelit. Dan simbol itu sendiri

adalah hasil kreasi manusia yang mengandung makna sehingga bisa

digunakan  dalam  berkomunikasi  antarsesama  manusia

(Cangara:2016). 

Menurut  bentuknya  simbol  yang  disampaikan  oleh  manusia

dapat  dibedakan  atas  dua  macam,  yaitu  simbol  verbal  dan

nonverbal.  Simbol  verbal  dalam  pemakaiannya  menggunakan

bahasa. Bahasa dapat dide nisikan sebagai seperangkat kata yang

telah  disusun  secara  berstruktur  sehingga  menjadi  himpunan

kalimat  yang  mengandung  arti.  Bahasa  dapat  membantu  kita

menyusun struktur pengetahuan menjadi logis dan mudah diterima

oleh orang lain sebsab bagaimanapun bagusnya sebuah ide, kalau

tidak disusun menurut struktur bahasa yang benar maka ide yang
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baik  akan  menjadi  kacau.  Bahasa  bukan  hanya  membagi

pengalaman, tetapi juga membentuk pengalaman itu sendiri. Tanpa

bahasa manusia tidak bisa berpikir, bahasalah yang mempengaruhi

persepsi dan pola pola pikir seseorang. 

Bagaimana  cara  menggunakan  bahasa  dalam  penyusunan

pesan  (verbal)?  Ada  tiga  teori  yang  membicarakan  tentang

penyusunan pesan, yakni:

1. Over power’em theory

Teori  ini  menunjukkan bahwa bila  pesan sering kali  diulang,

panjang  dan  cukup  keras,  maka  pesan  itu  akan  berlalu  dari

khalayak. 

2. Glamour theory

Suatu  pesan  (ide)  yang  dikemas  dengan  cantik,  kemudian

ditawarkan dengan daya persuasi yang baik  maka khalayak akan

tertarik untuk memiliki ide itu.

3. Don’t tele’em theory 

Bila  suatu  ide  tidak  disampaikan  kepada  orang  lain,  maka

mereka tidak akan memegangnya dan menanyakannya. Karena itu

mereka tidak akan membuat pendapat tentang ide itu. 

Selain itu, juga dikenal teknik penyusunan pesan:

1. One side issue

Teknik  penyampaian  pesan  yang  menonjolkan  sisi  kebaikan

atau  keburukan  sesuatu.  Artinya  seorang  juru  kampanye  dalam

menyampaikan  sesuatu  harus  memberi  tekanan  adapakah  pada

kebaikannya  atau  sebaliknya  pada  keburukannya.  Teknik

penyampaian  pesan  seperti  ini  hanya  cocok  untuk  mereka  yang

kurang berpendidikan, sehingga tidak mempunyai alternatif pilihan.

2. Two side issue

Teknik  penyampaian  pesan  di  mana  juru  kampanye  selain

mengemukakan yang baik-baik, juga menyampaikan hal0hal yang

kurang baik. Juru kampanye memberi kesempatan kepada khalayak

untuk berpikir apakah ada keuntungan jika  mereka melaksanakan

informasi yang diterimanya. Biasanya teknik seperti ini lebih cocok

disampaikan  kepada  khalayak  yang  berpendidikan,  dan  memiliki

sikap kritis yang tinggi.

Untuk  mengelola  dan  menyusun  pesan  yang  mengena  dan

efektif perlu diperhatikan hal-hal berikut ini:
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a. Harus menguasai lebih dahulu pesan yang disampaikan termasuk

struktur penyusunannya yang sistematis

b. Mampu  mengemukakan  argumentasi  secara  logis.  Untuk  itu

harus mempunyai alasan berupa fakta dan pendapat yang bisa

mendukung materi yang disajikan

c. Memiliki  kemampuan  untuk  membuat  intonasi  bahasa  (vocal),

serta  gerakan-gerakan  tubuh  yang  dapat  menarik  perhatian

pendengar

d. Memiliki  kemampuan  membumbui  pesan  berupa  humor  untuk

menarik perhatian dan mengurangi rasa bosan pendengar

Selain simbol verbal,  teradapat simbol nonverbal. Nonverbal

juga  bisa  disebut  dengan  bahasa  isyarat,  bahasa  tubuh  (body

language),  atau bahasa  diam (silent  language).  Simbol  nonverbal

yang  digunakan  dalam  berkomunikasi  sudah  lama  menarik

perhatian para ahli antropologi dan linguistik, bahkan dalam bidang

kedokteran.  Perhatian  para  ali  untuk  mempelajari  bahasa  isyarat

(nonverbal)  diperkirakan  sejak  1873,  dengan  munculnya  tulisan

Charles  Darwin  tentang  bahasa  ekspresi  wajah  manusia.  Hal

menarik dari simbol nonverbal adalah studi Albert Mahrabian dalam

Knapp  (1978)  yang  menyimpulkan  bahwa  tingkat  kepercayaan

orang hanya 7% berasal dari bahasa verbal, 38 % dari vokal suara,

dan  55  % dari  ekspresi  muka.  Ia  juga  menambahkan bahwa jika

terjadi pertentangan antara apa yang diucapkan seseorang dengan

perbuatannya,  maka orang  cenderung  mempercayai  hal-hal  yang

bersifat nonverbal.

Dalam beberapa studi, simbol nonverbal dapat dikelompokkan

dalam beberapa bentuk, antara lainnya:

a. Kinetik 

Simbol  nonverbal  yang  ditunjukkan  oleh  gerakan-gerakan

tubuh. Misalnya emblems yaitu isyarat yang memiliki arti langsung

terhadpa simbol yang dibuat oleh gerakan badan. Mengangkat jari

telunjuk  dan  jari  tengah  membentuk  huruf  “V”  yang  sering

dilakukan oleh tokoh perjuangan Palestina Jasser Arafat memiliki arti

“Victory” atau menang.

b. Sentuhan 

Ia adalah isyarat yang dilambangkan dengan sentuhan badan,

misalnya  berjabat  tangan,  saling  rangkul,  dan  menepuk  pundak

untuk menambah keakraban. 

c. Intonasi Suara
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Intonasi  adalah  isyarat  yang ditimbulkan oleh  tekanan atau

irama suara. Dalam sebuah eksperimen di Jurusan Ilmu Komunikasi

Northwestern  University  (USA)  ditampilkan  dua  orang  pembicara

yang berbeda dengan materi yang sama. Ternyata eksperimen ini

menghasilkan kesimpulan adanya pembicara yang dapat memikat

pendengar karena  salah satu faktor  adalah artikulasi  pengucapan

kata-kata  yang  baik,  serta  suara  yang  dimiliki  menggelegar,

sementara  pembicara  yang  satunya  kurang  berhasil  memikat

pendengar sebagaimana pembicara pertama. Jadi seorang kandidat

atau juru kampanye harus  sedapat mungkin memiliki  suara yang

berwibawa. 

d. Gerakan Mata

Mata meruapakan alat komunikasi yang paling mengandung

makna dalam memberi isyarat tanpa kata. Uangkapan “pandangan

pertama” memliki arti yang ditimbulkan oleh karena gerakan mata.

Dari berbagai studi yang pernah dilakukan oleh para ahali psikologi

tetnang gerakan mata, disimpulkan bahwa bila seseorang tertarik

pada suatu objek tertentu, maka pandangannya akan terarah pada

objek itu tanpa putus dalam waktu yang relatif lama dengan bola

mata cenderung menjadi besar.

e. Diam

Berbeda dengan tekanan suara, maka sikap diam juga sebagai

simbol  nonverbal  yang  memiliki  makna.  Max  Picard  menyatakan

bahwa diam tidak selamanya mengandung arti negatif, tetapi juga

bisa melambungkan sikap positif.  bAnyak  orang mengambil  sikap

diam  karena  tidak  mau  menyatakan  sesuatu  yang  menyakitkan

orang  lain,  misalnya  menyatakan  “tidak”.  Tetapi  dengan bersikap

diam, juga dapat menyebabkan orang bersikap ragu-ragu. 

. Postur Tubuh

Orang terlahirkan dalam berbagai macam bentuk tubuh. Well

dan  Siegel  (1961)  dua  orang  pakar  psikologi  melalui  studi  yang

mereka  lakukan,  berhasil  menggambarkan bentuk  tubuh  manusia

dengan  karakternya.  Kedua  pakar  ini  membagi  bentuk  tubuh

manusia  atas  tiga tipe,  yaitu;  1)  ectomorphy bagi  mereka yang

memiliki bentuk tubuh kurus tinggi. 2)  mesomorphy bagi mereka

yang  memiliki  bentuk  tubuh  tegap,  tinggi  dan  atletis  dan  3)

endomorphy bagi  mereka  yang  memiliki  bentuk  tubuh  pendek,

bulat dan gemuk. 

Pada tubuh yang bertipe ectomorphy dilambangkan sebagai

orang yang punya sikap ambisi, pintar, kritis dan sedikit cemas. Bagi
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mereka  yang  tergolong  bertubuh  mesomorphy dilambangkan

sebagai  pribadi  yang  cerdas,  bersahabat,  aktif  dan  kompetitif,

sedangkan tubuh yang bertipe endomorphy digambarkan sebagai

pribadi yang humoris, santai dan cerdik.

g. Arti ak dan Visualisasi

Hasil  seni  juga  banyak  memberi  isyarat  yang  mengandung

makna. Termsuk perhatian terhadap benda-benda yang digunakan

oleh manusia dalam hidupnya, antara lain, artefak. Artefak adalah

hasil kerajinan manusia (seni) baik yang melekat pada diri manusia

maupun yang ditujukan  untuk  kepentingan  umum.  Artefak  selain

mengandung  estetika,  juga  untuk  menunjukkan  status  atau

identitas  diri  seseorang  atau  suatu  bangsa.  Mislanya  baju,  topi,

pakaian seragam, gelang, alat transportasi, patung, monumen, dan

sebagainya.  Benda-benda  yang  bersifat  artefak  ini  juga  banyak

digunakan dalam kampanye politik dengan berbagai macam bentuk

misalnya topi, baret, jaket, kaos , serta alat musik seperti gendang

atau pakaian adat.

h. Warna 

Warna  juga  memberikan  arti  terhadap  suatu  objek.  Di

Indonesia, warna hijau seringkali diidentikkan warna PKB dan PPP,

kuning  sebagai  warna  Golkar,  dan  merah  sebagai  warna  PDI

Perjuangan.  Sekarang  ini  makin  banyak  partai  politik,  maka

pemakaian warna simbol partai juga makin banyak. Misalnya warna

biru muda oleh Partai Demokrat, warna biru lau oleh Partai Amanat

Nasional  dan  seterusnya.  Begitu  besarnya  pengaruh  penggunaan

warna,  seorang  Bupati  di  suatu  provinsi  pernah  melakukan

“kuningisasi” di semua pagar yang ada di dalam daerahnya. 

i. Waktu

Waktu  bagi  masyarakat  awam  sering  kali  dikaitkan  dengan

kepercayaan mereka, tetapi bagi orang yang sudah sibuk kerja dan

berpendidikan tinggi, waktu dilihat cukup penting. Misalnya musim

kemarau dan musim hujan sangat mempengaruhi akticitas mereka.

Kegiatan kampanye misalnya bisa saja tidak efektif karena musim,

atau ada peristiwa-peristiwa penting yang lebih menarik perhatian

publik  dari  pada  kampanye partai.  Misalnya peristiwa  piala  dunia

akan menyita perhatian lebih besar para penggemar bola daripada

kampanye partai.

j. Logo
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Logo dalam bahasa Inggris dikenal dengan sebutan emblem

adalah  lambag,  lencana  atau  tanda  yang  digunakan  oleh  suatu

organisasi,  perusahaan,  partai  atau  negara.  Logo  menjadi  simbol

pesan yang memiliki multi makna mulai dari loso , visi, misi dan

tujuan suatu organisasi atau lembaga. Hampir semua partai politik

selain memiliki bendera sebagai simbol-simbol partai juga memiliki

logo.

k. Bunyi-bunyian

Hampir  semua  etnis  memiliki  simbol-simbol  bunyi  yang

diintegrasikan menjadi irama musik atau kesenian. Misalnya suling,

tambur, peluit, terompet dan semacamnya. Partai-partai politik juga

menggunakan alat komunikasi nonverbal seperti ini untuk memupuk

semangat kebersamaan di antara mereka, dan juga sebagai perang

urat  saraf  bagi  lawan  partai  dalam  berkompetisi  merebut  suara

pemilih.  Bahkan lebih lengkap lagi jjika partai  membuat lagu-lagu

mars  yang  bisa  memompa  semangat  kader  dengan  lirik-lirik

berbagai macam, mulai dari bina persatuan, mencapai kemenangan

sampai  kepada  plesetan-plesetan  yang  kadang  menyinggung-

nyinggung lawan politik.
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PERTEMUAN 12

PERAN  MEDIA  DALAM  KAMPANYE  POLITIK  LOKAL

(MAKALAH/DISKUSI)

PERTEMUAN 13

MEDIA PEMERINTAH LOKAL (MAKALAH/DISKUSI)

PERTEMUAN 14 

HUBUNGAN  SALURAN  KOMUNIKASI  POLITIK  DENGAN

KELOMPOK  PRO  DAN  OPOSISI  PEMERINTAH

(MAKALAH/DISKUSI)

PERTEMUAN 15

DISKUSI KAPITA SELEKTA MATERI KOMUNIKASI POLITIK

(MAKALAH/DISKUSI)
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